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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

53/20

20/2755
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET
04.05.2020

54/20

20/1791
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG
JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL
31. DESEMBER 2024

55/20

20/2537
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025

56/20

20/2986
EVALUERING AV PRØVEPROSJEKT MED
PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY

57/20

20/2999
ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE
FOR 2019

58/20

20/2955
KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR LÅN TIL
FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER OG KOMMUNALT
TILSKUDD - REHABILITERING HESTMYR KUNSTGRESSBANE OG
HESTMYR IDRETTSANLEDD KLUBBHUS (GARDEROBER)

59/20

17/3116
NY IDRETTSHALL I SONE 5

60/20

20/3018
REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 25.05.20

61/20

20/3019
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 25.05.20

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Formannskapet
Møte i Teams
25.05.2020
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 - TILLEGG
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

62/20

20/3120
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 11.05.20

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 25.05.2020

Tid : Kl. 16:00 – 19:50

Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

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

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

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11

Referent:

Formannskapssekretær

Fremmøte

FO

FO
Hansen Odd Magne
Thorheim Helge

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

Før formannskapsmøtet, ble det avholdt generalforsamling i Opplev Avaldsnes AS.
Innkallingen godkjent. Sak 62/50 ble ettersendt. Saker meldt under eventuelt.
Saksliste deretter godkjent.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
15.06.20 kl. 15:30 blir det avholdt ekstraordinært møte i formannskapet.
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Saknr. 53/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 04.05.2020
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet i Formannskapet 04.05.20.

Saknr. 54/20
VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG
JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER
2024
Behandling:
Gaard (H) ønsker protokolltilførsel:
Ikke tilfredsstillende saksbehandling når det ikke er gitt tid for vurdering av listen.
Nilsen (AP) viser til at det mangler 4 personer før listene med meddommere er komplett, og
foreslår at formannskapet godkjenner listene slik de foreligger. Administrasjonen gis
myndighet til å komplettere listen med meddommere til kommunestyremøtet.
Innstilling med tilleggsforslag fra Nilsen (AP) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret velger følgende 21 kvinner og 21 menn som meddommere til
Gulating lagmannsrett:

Kvinner:
Kjærland
Tangjerd
Færaas
Heimdal
Snyen
Kolstø
Solbrekken
Syvertsen
Erland
Bratland
Vevatne
Håkonsen

Heidi
Mona
Anne Britt
Diarry
Tonje
Inger Elise Netland
Julie
Linn Therese
Charlotte stava
Anne Eline
Lilly Sandvik
Nathalie
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Jakobsen
Nordbø
Hetland
Mjåseth
Kvaløy
Jakobsen
Helgesen
Klovning
Sandve

Aina
Monica
Målfrid
Dagny Elin
Liv Marit
Tove Broen
Anita Bull
Synnøve
Berit

Menn:
Leknes
Alsaker
Alsaker
Hovland
Kristiansen
Hevrøy
Vatland
Pedersen
Jahren
Nygaard
Haarr
Laugen
Solheim
Thormodsæter
Valentinsen
Hetland
Svendsen
Hveding
Flotve
Sivertsen
Vikre

Georg
Arvid
Roald
Tore
Raymond
Aksel
Svenn-Børge
Jan Martin
Eivind
Frode
Roy
Ragnar
Einar
Norvall
Hans Arne
Terje
Kjell Arvid
John Arve
Ole Egil
Johannes Magne
Ken Ståle
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2. Kommunestyret velger følgende 83 kvinner og 83 menn som meddommere til
Haugaland tingrett:

Kvinner:
Mannes
Vinje
Langåker
Husebø
Falnes
Stensen
Knutsvik
Stuvik
Haavik
Lindøe Tveit
Berndtsson
Dyrland
Ognøy
Tjørve
Bergli
Erland
Vik
Sæbø
Lund
Thornes
Lende
Røkke Halvorsen
Trygg
Bøe
Nystad
Vermundsen
Røsand
Høyland
Mæhle
Olsen
Byre
Hillesland
Andreassen
Stensland
Hovland
Sjursen
Batchar
Nærø
Spanne
Damm
Johanson

Ingeborg Sundvoll Dale
Grethe
Cindy Jeanette Ferkingstad
Karin
Merete Sund
Paula
Adelheid Halvorsen
Vivian
Ina Merete
Siri
Karin Elisabeth
Linda
Ingunn Mortveit
Ingunn
Marianne
Reidun
Hilde
Nina Ve
Mette
Mette
Jorunn Sjøen
Elisabeth
Kärstin Irene
Ann-Hilde
Solveig
Tone
Wenche Sandvold
Gunn Synnøve
BERIT
Hilde Vaka
Susanne
Solveig Karin
Perly Pedersen
Katrine
Kaja Wathne
Elisabeth Pettersen
Maria Shanilyn
Barbro
Heidi Marie
Inger karin
Kersti
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Thorsen
Hauge
Lunde
Førland
Eng
Sønstabø
Thorheim
Hellesvik
Abrahamsen
Løvereide
Ellingsen
Lindeflaten
Simonsen
Larsen
Østbø
Røen
Handeland
Lund
Selsås
Eilertsen
Davidsen
Vikre
Didriksen
Brøndbo
Ådland
Sjøen
Lyngstad
Worre
Skeie
Jakubowska
Knutsen
Liknes
Jakobsen
Apeland
Hop
Svendsbø
Andreassen
Skår
Vea
Eng
Nilsen
Grindhaug

Kjersti J.
Norunn
Therese Holmen
Nina Lønning
Ragnhild Eline
Turid
Elisabeth
Helen Kaspara
Sidsel
Louise
Christine
Borghild
Hanne Jorunn
Pindy
Ilsa Maud
Sølvi A.
Magni Bårdsen
Gunn Elise
Kristi Anne B
Åse
Kristin
Gunn
Evy
Miriam Sandslett
Nina
Solveig Maria
Beate Sirnes
Liss
Anne-Margrethe Lindaas
Katarzyna
Anne Lene
Jorunn Margrethe
Tone lise
Nina
Helga Synnøve
Nina Haugset
Beathe
Gerd Lovise
Karoline
Nina Merita
Wendy K.
Elin

Menn:
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Gåsland
Rogers
Vermundsen
Tangjerd
Arnø
Knutsen
Hovden
Røkke
Grinde
Johansen
Svennes
Jordbrekk
Sandven
Langfjord
Ferkingstad
Lund
Sjøen
Karlsen
Paulsen
Sellevold
Tveit
Fylkesnes
Breivik
Eide
Ådland
Solvang
Våga
Bjørge
Hauge
Gulliksen
Jackson
Bjordal
Sommerfeldt
Grindhaug
Ness
Abrahamsen
Kallekott
Jacobsen
Liknes
Kvalavåg
Fjellkårstad
Vikra
Halvorsen
Helgesen
Kvamme
Fjeldkårstad

Leif Ove
James
Kristian Skjold
Espen
Kjell Ingve
John Geir
Nils Reidar
Oddmund Sigvart
Øyvind
Bjørn Harald
Ronny
Trond Harald
Leif Harald
Hans Erik
Kjell
Eilert
Brian Paul
Torbjørn
Rune Grønn
Espen
Olav
Ole Erik
Ronny
Arne
Geir Sigurd
Svein
David
Olsen Bettum
Frank Terje
Øydvin Martin
Fredrik
Alf Arne
Geir Sofus
Jan Erik
Jostein R.
Oleiv
Johan
Svein
Gunnar
Ronny
Ørjan
Hein
Fredrik
Per
Svein Tore
Eirik
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Flatebø
Haukås
Lodden
Naustvik
Bowitz-Øygarden
Aarhus
Lanes
Varne
Utvik
Eriksen
Brochs
Hemnes
Thorstensen
Krogdahl
Hetland
Lillebø
Instebø
Sivertsen
Jacobsen
Dalen
Hop
Bårdsen
Nielsen
Rutledal
Tveisme
Andreassen
Mjåseth
Andreassen
Solheim
Lie
Skarholm
Johannessen
Ytreland

Øyvind
John Gunnar
Kenneth
Karl Inge
Nils J.
Dag Inge
Haagen
Terje
Trygve
Yngve
Rudi
Lars Jonny
Jan Sigmund
Erik
Ståle
Kjell-Otto
Ronny
Petter Meidell
Richard
Rune
Lars Sigvart
Sverre Djønne
Knut
Eirik
Nils Helge
Atle
Eirik Magnus
Atle
Sævar
Bjørn Mathias
Øystein
Ernst L.
Ole
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3. Kommunestyret velger følgende 3 menn og 3 kvinner som meddommere til
Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett:

Kvinner:
Bøe
Klæhaug
Pedersen

Ann-Hilde
Susan
Britt Johnsen

Jacobsen
Leknes

Richard
Georg

Baarsrud

Thor Inge Wilhelm

Menn:

Administrasjonen gis myndighet til å komplettere listene med meddommere med 4 nye kandidater til
møte i kommunestyret.

Saknr. 55/20
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025
Solheim Leif Kåre
Kolstø Inger Elise Netland
Svendsen Kjell Arvid
Clausen Ivar Magne
Haga Leiv
Walland Eivind
Haaland Trygve Ragnar
Klæhaug Susan
Pedersen Britt Johnsen
Bjarte Helgeland
Myge Grethe Marianne
Knutsen Anne Lene
Håkon Randal
Davidsen Kristin

Side 8 av 26

Broshaug Odd
Vikingstad Olaug
Høynes Trygve
Hausken Leif Karsten
Eikje John
Skeie Anne Margrethe Lindaas
Jakobsen Tove Broen
Lunde Therese Holmen
Halvorsen Fredrik
Solvang Svein
Simonsen Andreas Urrang
Tangjerd Espen
Gåsland Leif Ove
Knutsvik Adelheid Halvorsen
Færaas Anne Britt
Stuvik Vivian
Vatland Svenn-Børge
Jordbrekk Trond Harald
Haarr Roy
Lund Mette
Laugen Ragnar
Vevatne Lilly Sandvik
Vermundsen Tone
Våga David
Olsen Bettum Bjørge
Jakobsen Svein
Byrknes Jasmina
Fjeldkårstad Erik
Stonghaugen Leif

Saknr. 56/20
EVALUERING AV PRØVEPROSJEKT MED PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vil videreføre finansiering av 25 % av lønnskostnaden
knyttet til en heltids prostidiakonstilling i Karmøy kommune for resten av 2020 samt
2021. Kostnaden for siste del av 2020 vil være kr. 75.000, og tas fra formannskapets
disposisjonspost. Midlene overføres til tjenesteområde Sosial.
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2. Lønnsmidlene for 2021 innarbeides i budsjettet med kr. 200.000.
3. Bevilgningene for både 2020 og 2021 gis under forutsetning av at Stavanger
bispedømme og Karmøy kirkelig fellesråd viderefører sin andel av lønnsmidlene.

4. Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen dersom prosjektet viser seg
å være vellykket. Prosjektet evalueres våren 2021.

Saknr. 57/20
ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for
2019 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.

Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84.

Driftsresultatet for 2019 overføres slik:
-

Til bufferfond finans

-

Til disposisjonsfondet

Kr 15.000.000,00
Kr 44.045.707,84
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Saknr. 58/20
KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR LÅN TIL FORSKUTTERING AV
SPILLEMIDLER OG KOMMUNALT TILSKUDD - REHABILITERING HESTMYR
KUNSTGRESSBANE OG HESTMYR IDRETTSANLEGG KLUBBHUS (GARDEROBER)
Behandling:
Levinsen (SV) viser til i overkant av 2,5 millioner i varekostnad på kunstgressbane.
Etterlyser informasjon rundt dette.
Ordfører foreslår at rådmannen utarbeider et notat som fremlegges i forkant av behandling
av saken i kommunestyret.
Innstillingen med tillegg fra Levinsen (SV) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 6 500 000 til
Sportsklubben Nord. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 20 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. 59/20
NY IDRETTSHALL I SONE 5
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å øke rammen for ny idrettshall sone 5 med 23,5 mill.
kroner, for å få realisert den prosjekterte løsningen for ny idrettshall sone 5.
Netto total ramme økes da fra 36 millioner kroner til 59,5 millioner kroner.
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2. Endringen har ikke betydning for årsbudsjett 2020, men vil innebære økt
finansieringsbehov i fremtidige budsjettår. Dette er anslått til 20 mill. kroner i
2021 og 3,5 mill. kroner i 2022.

Saknr. 60/20
REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 25.05.20
Behandling:
Referatlistens pkt. 1
Søknad om støtte - Åkrehamn Fartøyvernforening
Nilsen (AP) foreslo å ta saken opp til realitetsbehandling.
Saken ble enstemmig tatt opp til realitetsbehandling.
Nilsen (AP) foreslo å innvilge 20 000 kr fra formannskapets disposisjonspost.
Søknad om støtte til Åkrehamn Fartøyvernforening pålydende kr 20 000 innvilges og belastes
formannskapets disposisjonspost.
Forslag fra Nilsen (AP) enstemmig vedtatt

Referatlistens pkt. 2
Vedrørende utredning av grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner
Ordfører informerte om møte med Fylkesmannen i Rogaland og Haugesund kommune 20.
mai. KMD har bestemt at kun et representativt utvalg av innbyggere på fastlandskarmøy
skal delta i innbyggerundersøkelsen.
Ordfører utarbeider et forslag til en felles kronikk i forbindelse med dette, og sender denne
ut til gruppelederene.
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Referatlistens pkt. 3
Protokoll fra møtet i eierskapsutvalget 22.04.2020
Gaard (H) ber ordfører orientere om mandat til eierskapsutvalget.
Ordfører informerer: Eierskapsutvalget er et underordnet organ for formannskapet, og
består av 5 personer; Helge Thorheim, Alf Magne Grindhaug og Jarle Nilsen, næringssjef
Per Velde og rådmann Vibeke Vikse Johnsen. Har ikke anledning til å gjøre vedtak i noen
saker. Er underordnet FSK. Legges på referatlisten for FSK, som har beslutningsrett. De
selskapene som av ulike grunner har tett oppfølging er; Haugaland kraft, Karmsund Havn,
Solstein, Aski, og Opplev Avaldsnes. Eierskapsutvalget har ikke myndighet til å velge
styret i selskapene, dette gjøres i ordinær generalforsamling.
Gaard (H) ønsker protokolltilførsel:
Kritisk til at det gjøres beslutninger i eierskapsutvalget som skulle vært
underlagt/behandlet i formannskapet.

Referatlistens pkt. 10
Møteprotokoll – Representantskapet for Haugaland brann og redning iks.
Ordfører informerer: Det blir nytt drøftingsmøte i juni. Selskapet ønsker en løsning der
Haugesund kommune trer inn i selskapet igjen, og at kommunene på Haugaland
samarbeider om regionalt arbeid innenfor brann og redning.

Tatt til etterretning.

Referatlisten – Høring bokstav G.
Grindhaug (KRF) fremmet forslag om å sende en tilslutning til Norsk
narkotikapolitiforening høringssvar.
Det utarbeides et kort notat/uttalelse hvor det fremgår at formannskapet i Karmøy
kommune støtter opp om de aktuelle temaene og konklusjonen i Norsk
narkotikapolitiforening høringssvar.
Tatt til etterretning.

Øvrige høringer tatt til etterretning.
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Vedtak:
1. Søknad om støtte - Åkrehamn Fartøyvernforening
Vedtak:
Søknad om støtte til Åkrehamn Fartøyvernforening pålydende kr 20 000 innvilges og belastes
formannskapets disposisjonspost.

2. Vedrørende utredning av grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner
Tatt til etterretning

3. Protokoll fra møtet i eierskapsutvalget 22.04.2020
Tatt til etterretning.

4. Protokoll fra representantskapsmøtet 27.04.20 Haugland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Tatt til etterretning.

5. Skatteinngang fordelt til Karmøy – april 2020
Tatt til etterretning.

6. Forlengelse av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger i perioden 01.07.20-30.09.20.
Tatt til etterretning.

7. Møteprotokoll – eldrerådet 28.04.20
Tatt til etterretning.

8. Møteprotokoll – råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.20
Tatt til etterretning.

9. Møtereferat – Kommuneplan – revisjon av samfunnsdel, møte 24.02.20.
Tatt til etterretning.

10. Møteprotokoll – Representantskapet for Haugaland brann og redning iks.
Tatt til etterretning.
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Høringer:
A. Høring – Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter
sosialtjenesteloven
Tatt til etterretning.
B. Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020:1
Tatt til etterretning.
C. Høring om endringer om klage på vurdering – Utdanningsdirektoratet
Tatt til etterretning.
D. Høring – forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe
negative konsekvenser av covid-19
Tatt til etterretning.
E. Høring – Midlertidige endringer i Helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe
konsekvenser av covid-19)
Tatt til etterretning.
F. Høring - Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland
Tatt til etterretning.
G. Høringssvar – Norsk narkotikapolitiforening
H. Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 - invitasjon til å gi innspill
Tatt til etterretning.
I. Høring – Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker
Tatt til etterretning.
J. Høring – Anbefalinger om LAR under covid-19 epidemien
Tatt til etterretning.
K. Høring – Endringer i forskrift om betaling fra pasientar for poliklinisk helsehjelp i
spesialhelsetenesta m.fl.
Tatt til etterretning.
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L. Høring – Endring av myndighet etter oreigningsloven § 15
Tatt til etterretning.
M. Høring – Krav om realkompetansevurdering
Tatt til etterretning.
N. Høring – Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av
helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19.
Tatt til etterretning.

Saknr. 61/20
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 25.05.20
Behandling:
1. Løndalen (KL) stiller spørsmål om det er til hensikt at det skal være base for dagsenter
og hjemmetjenesten i Skudenes Bu og Behandlingsheim. Etterspør også
referansegruppe for arbeidet.
Rådmannen svarte:
Base for dagsenter og hjemmetjenesten
Rådmannen bekrefter at base for dagsenter og base hjemmetjenesten er en del av det totale
tilbudet i Skudenes.
Referansegruppe for arbeidet
Ressursgruppen består av brukerrådet for institusjoner, i tillegg til eldrerådet og råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

2. Løndalen (KL) kontaktet av ansatte i helsetjenesten som har fått beskjed om å ikke
bruke arbeidsklær fra og med i dag.
Rådmannen svarte:
Dersom det er risiko for smitte får personellet arbeidsklær, og får også da smittevernutstyr.
I vanlig arbeidssituasjon er dette ikke i bruk.
Ordfører svarte:
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Dette punktet er svart ut omfattende i tidligere møter. Samfunnet skal gradvis åpnes opp
igjen, men arbeidsklær eller nødvendig smittevernutstyr brukes der det er behov. Karmøy
kommune følger råd fra kommuneoverlege, smittevernlege og fylkeslege, og følger
retningslinjer for sentrale myndigheter.

3. Løndalen (KL) viser til sammenligning fremstilt i Haugesunds Avis av prisnivåer for
offentlige tjenester og avgifter mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune.
Karmøy kommune har lagt seg noe høyt på eiendomsskatt på verker/bruk (næring) i
forhold til andre kommuner. Karmøylista ønsker en gjennomgang av eiendomsskatt for
næring, der en ser på om nåværende beregningsgrunnlag og satser stimulerer til næring og
økt verdiskaping i vår kommune. I tillegg ønsker vi at kommunen vurderer utsettelse av
næringsskatt tilsvarende det vi har for bolighus.
Ordfører svarte:
I dag har vi dessverre en utpendling av arbeidstakere som reiser ut av kommunen/offshore
for å ha sitt daglige virke. Karmøy kommune har 7 promille på næringseiendommer. Noen
selskaper klager på eiendomsskatt. De som har sak under behandling trenger ikke betale før
saken er behandlet. I vår kommune har vi ca 145 mill i eiendomsskatt. 101 mill av dette
kommer fra næringsvirksomhet. 1 mill kommer fra hytter og fritidshus. Resterende kommer
fra fastboende i Karmøy. Partiene har ulikt syn på skattepolitikk, og dette vurderes hvert år
under budsjettarbeidet. Prioritering for budsjett 2020 var å holde eiendomsskatt for boliger
på et lavest mulig nivå. Det er ikke bevist at lavere skatt vil medføre flere
næringsetableringer.

4. Andersen (AP) etterlyser spørsmål send inn i kommunestyret i februar vedrørende
åpningstider for SFO i sommerferien.
Rådmann svarte:
Planen er at saken skal opp i hovedutvalg oppvekst og kultur 10. juni, og kommer opp i
ekstraordinært møte i formannskapet 15.juni.

5. Levinsen (SV) ønsker status på utarbeidelse av handlingsplaner som er vedtatt,
eksempelvis plast og marin forsøpling, naturmangfold og pårørendeplan. Det vises til
manglende tiltak i forbindelse med negative konsekvenser for beboere rundt Husøy
havn.
Ordfører svarte:
Pårørendeplan:
Karmøy kommune skal ikke ha en egen pårørendeplan da det er ulike planer dette inngår i,
og hvor dette blir ivaretatt.
Husøy
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Karmøy kommune har ingen myndighet til å kunne komme på befaring eller gi sanksjoner.
Er derfor i fortløpende i kontakt med Fylkesmannen i Rogaland for at de skal kunne bruke
sin myndighet med straff og sanksjoner i samsvar med de eventuelle overtredelser som er
gjort. Det som er innenfor lovverket kan vi ikke få endret, men det som ikke er i tråd med
lovverk har Fylkesmannen myndighet til å få gjort noe med.
Rådmannen svarte:
Husøy
Planlagt en helsekonsekvensutredning, men er forskjøvet grunnet koronasituasjonen.
Naturmangfoldplan
Planen skal utarbeides i denne kommunestyreperioden. Dette har kommunen fått midler til,
og dette er planlagt gjennomført. Plast og marin forsøpling vil være en del av det som ble
tatt med i planstrategien sist innenfor energi, klima og miljø. Dette er planer som står på
agendaen (planstrategi).

6. Gaard (H) foreslår at Karmsund Havn kan orientere formannskapet om sitt arbeid mot
forurensning, i forhold til ressurser, og om de ev. anmelder overtredelser
Ordfører foreslår at Karmsund Havn inviteres til å avholde en orientering første gang
formannskapet møtes fysisk.

7. Wisnæs (H) viser til spørsmål tidligere sendt inn til kommunestyret i forbindelse med
sykepleiere som sier opp sin stilling i protest til turnusordning.
Ordfører svarte:
Kommunen beklager at 6 sykepleiere har valgt å si opp sin stilling i Karmøy kommune. En
av disse har gått over i ny stilling i kommunen. Kommunen har 3200 medarbeidere, og det
vil alltid være ulike opplevelser av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø, og noen vil begynne
og andre vil slutte i vår virksomhet. Karmøy har et uttalt mål om å øke antall
heltidsstillinger i kommunen til beste for den enkelte. Satsingen er vedtatt i overordnede
politiske organ.
Kommunen vet at mange både sykepleiere og helsefagarbeidere ønsker som andre
yrkesgrupper å jobbe heltid. For å være en attraktiv kommune i et
Fremtidsperspektiv, legger vi til rette for dette. Det er alltid slik at endring på
arbeidsplassen, enten det gjelder oppgaver eller turnus, oppleves av enkelte som svært
krevende. Andre tilpasser seg raskere endring. Det er trist, men naturlig at enkelte velger å
bytte arbeidssted i en endringsprosess.
Kommunen er i forhandlinger med tillitsvalgte om en tilfredsstillende turnusordning for
medarbeiderne i Karmøy og har mål om å lykkes.
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Kommunen ønsker ikke å kommentere utspillet fra sykepleierforbundet ytterligere. Det er
viktig å presisere at Karmøy er, og skal være, en attraktiv arbeidsplass som gir faglig gode
tilbud til innbyggerne.

8. Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Det ønskes en anløpsavgift med hjemmel i havne og farvannssloven slik at det kan settes av midler til
å ivareta beboernes interesse i forhold til ulovlig forurensing. Dette kan være en 3.myndighet som en
varsle stasjon som håndterer innkomne klager og følger opp.
Forslaget oversendes rådmannen uten realitetsbehandling.

Vedtak:

Saknr. 62/20
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 11.05.20

Behandling:
1. Oversendelsesforslag fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i kommunestyret 11.05.20:

Karmøy Høyre og Karmøylista ønsker å utjevne sosiale ulikheter for unge etablerere.

Bankenes krav om 15 prosent egenkapital gjør det umulig for mange unge å ta opp
boliglån, med mindre man har foreldre som kan stille opp som garantister. Selv om nok
mange foreldre ønsker å hjelpe barna på denne måten, så er det ikke alle som kan dette. Det
kan skyldes økonomiske forhold, men kan også være en utfordring om en har flere barn.
Denne sosiale skjevheten ønsker Karmøy Høyre og Karmøylisten å gjøre noe med. I de
krisetider vi opplever nå vil disse skjevhetene muligens bli ytterligere forsterket.
For å kunne gjøre noe med denne sosiale skjevheten ønsker vi å få plass en ordning med
kommunal garanti for egenkapitalkravet – det samme kravet som mange unge i dag klarer
på grunn av foreldre som kan stille opp som kausjonister. Foruten å rette opp i skjevheter
så vil dette også gjøre det mer attraktivt for unge å etablere seg i kommunen, noe som igjen
vil medføre at Karmøy får flere unge innbyggere. Mange av de som etablerer seg vil også
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være aktuelle kandidater for jobb i kommunen. På leiemarkedet må unge familier i dag
betale like mye, og av og til mer, i husleie som det vil koste å betjene ett boliglån på en
nøktern bolig/leilighet. Dette gjør at risikoen for kommunen i en slik ordning vil være lav.
Her er det sikkert enkelt å finne argumenter for å være skeptisk, men la oss heller være litt
visjonære i forhold til våre unge innbyggere. For manglende egenkapital er ikke det samme
som manglende betalingsevne. Har en eksempelvis studert i flere år så vil en har store
muligheter for jobb (eks sykepleier, lærer m.m), men kanskje ikke hatt mulighet for å spare
opp flere hundre tusen i egenkapital. Vi trenger flere unge til kommunen vår, la oss gi de
enda en god grunn til å etablere seg i vår flotte kommune!
Vi tror det ligger store muligheter for kommunen i en slik ordning og ønsker at rådmannen
utreder dette med tanke på å legge frem en sak for kommunestyre. Vi fremmer dermed
dette som oversendelsesforslag for videre utredning og behandling.

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Nilsen (AP) foreslår at saken oversendes rådmann for utarbeidelse av politisk sak.
Saken ble enstemmig oversendt rådmannen.

2. Oversendelsesforslag fremsatt av Grønningen (SP) i kommunestyret 11.05.20:

NORSK LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR PÅ NORSK SOKKEL OG PÅ KYSTEN
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 kommunestyre ønsker
at dette også skal være tilfellet i fremtiden.
Det er i dag et viktig og stort maritimt miljø i regionen, som samarbeider om å utvikle nye
konsepter og fremtidsrettede miljøvennlige skip. Vi er avhengige av norske sjøfolks
erfaring og kompetanse for å lykkes med dette arbeidet.
Vi registrerer med bekymring nedgangen i antall norske maritime stillinger og finner det
lite tilfredsstillende at nær 70% av fraktebåter som seiler langs vår kyst har mannskaper
som har særdeles lave hyrer.
Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår for sjømenn i kystfarten vil sikre at norske
sjøfolk kan konkurrere om arbeidsplasser på like vilkår med sjøfolk fra hele verden. Det bør
arbeides for at skip som opererer langs kysten mellom norske havner, eller på sokkelen skal
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alle ha norske lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av flagg på båten eller nasjonalitet til
mannskap om bord.

Karmøy kommunestyre ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå
lovendringer og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den
skipsfarten som foregår i norske farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal
fremlegges i den varslede stortingsmeldingen om maritim næring.

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Forslag fra Grønningen fikk 7 stemmer mot 4 (FRP 1, H 3)

Vedtaket oversendes de rette myndighetene sentralt.

3. Oversendelsesforslag fremsatt av Gaard (H) i kommunestyret 11.05.20:

Det vises til formannskapets møte 4. mai d.å. og rådmannens foruroligende orientering om
utviklingen innen kommunens økonomi. Det ble m.a. opplyst om økte utgifter utover
budsjett og mindre innsparinger enn antatt innen barnehagesektor, økte kostnader til helt
nødvendige tiltak i forbindelse med Corona pandemien og mindre inntekter for Karmøy
kommune. Kommunestyret ber om sak til kommende møte hvor situasjonen belyses
grundig slik at kommunestyret snarest mulig får vurdert behov for eventuelle tiltak.

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Forslag fra Gaard (H) ble enstemmig vedtatt. Sak forventes behandlet 15.juni i
kommunestyret.

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Halleland (AP) i kommunestyret 11.05.20:
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Regional plan for areal og transport har på overordnet nivå lagt sterke føringer til hvor
Karmøy kommune får anledning til å legge til rette for boligbygging. Dette er føringer som
er inntatt i kommunens egen arealplan. I noen områder av kommunen er det åpnet for
bygging av fritidsboliger, mens det ikke er åpning for bygging av vanlige eneboliger for
helårsbruk.

Jeg er kjent med at dette har ført til at det har blitt bygget fritidsboliger som brukes som
helårsboliger. Dette er utfordrende fordi det bryter med arealplanleggingen, det reduserer
respekten for kommunen som byggesaks-/reguleringsmyndighet og det irriterer innbyggere
som lovlig ønsker å bygge seg enebolig, men ikke får bygge.

Slik jeg har skjønt det så er det da vanlig å ha en proformaadresse i en av våre
nabokommuner mens en faktisk bor i fritidsboligen i vår kommune. Det gjør at vi mister
skatteinntekter, mens vi fortsatt har plikt til å yte helsehjelp, f eks hjemmesykepleie, når de
oppholder seg i vår kommune. Vi mister inntekter, men får utgifter.

Samtidig vil de ha lavere eiendomsskatt, lavere kommunale avgifter og mindre strenge
byggtekniske krav enn de som bygger seg ordinære eneboliger.

Jeg ønsker ikke at kommunen skal drive med dyneløfting. En må bruke et godt skjønn i
saker som dette. Tross alt er det viktig for oss å også være en god hyttekommune. Men hvis
kommunens arealplanlegging skal fungere så må denne respekteres av alle.

Derfor mener jeg det er viktig at rådmannen kartlegger i hvilke deler av kommunen det er
etterspørsel etter boligtomter, men kun tilbys tomter til fritidsbolig. I disse områdene bør
det vurderes tilsyn med om fritidsboligen faktisk er en fritidsbolig og at det ikke er en
omgåelse av reglene som gjør at vi taper skatteinntekter og påtar oss helse- og
omsorgsforpliktelser.

Kommunestyret ber rådmannen kartlegge i hvilke deler av kommunen det er sannsynlig at
en har helårsbruk av fritidsboliger og vurdere om tilsyn med bruken av fritidsboliger skal
tas inn i tilsynsstrategien når denne rulleres.

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Nilsen (AP) foreslår at saken oversendes rådmann for videre oppfølging.
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Oversendelsesforslag fra Halleland (AP) ble enstemmig oversendt rådmannen for videre
oppfølging, og utarbeidelse av notat som skal fremlegges formannskapet og
kommunestyret.

5. Oversendelsesforslag fremsatt av Storesund (AP) i kommunestyret 11.05.20

Saken om å legge skip i opplag på Fosen har fått stor oppmerksomhet i mediene. Karmøy
kommune har regulert området i sjø øst for Fosen til formål opplag. Det bestrider ingen.
Det Side 26 av 45 vi i Arbeiderpartiet ikke er tilfreds med, er at vi nå i 2020 har kommet i
den situasjon at vi tilbyr opplag uten landstrøm. Koronakrisen har gjort at behovet for
oppankringsplass har økt. Karmsund Havn IKS er i dialog med Haugaland Kraft om anlegg
for landstrøm ved Fosen, men pr i dag er det ikke avklart om eller når det er på plass,
begrunnet i kapasitetsproblemer fra Haugaland Kraft sin side. Prosessen med å skaffe
landstrøm er i god driv, men akutt behov for opplagsplasser, setter oss i en vanskelig
stilling. Landstrøm kommer ikke fort nok.

Å tilby opplagsplasser for fartøyer i 2020, uten landstrøm, er ikke i tråd med
bærekraftsmålene, og derfor i strid med våre egne mål.

Oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommune vil ikke ha skip i opplag uten
landstrøm, og ber Karmsund Havn avvente nye oppankringsplasser inntil landstrøm er
etablert. Hvis alternativet er opplagsplasser uten landstrøm andre steder, stiller saken seg
annerledes, men Karmøy kommune oppfordrer Haugaland Kraft på det sterkeste å
prioritere Karmsund Havnevesen sin bestilling av landstrøm.

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Andersen (AP) fremmet følgende forslag:
Karmøy kommune har fått bekreftet fra Karmsund havn at det er bestilt utvidet strømkapasitet fra
Haugaland Kraft, som skal gjøre strømnettet tilstrekkelig til å kunne tilby landstrøm til båter i opplag
i Karmøy kommune. Dette skal være på plass innen ett år.
Vi vil oversende en sak til Karmsund havn, der vi henstiller til at det ikke rutes båter i opplag til
Karmøy kommune før de kan tilby landstrøm.
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Karmøy Kommune vil sende en anmodning til Haugaland Kraft om at arbeidet med utvidelse på
strømnettet til Fosen prioriteres, pga det haster med å kunne tilby landstrøm til båter i opplag.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtaket oversendes Haugaland Kraft og Karmsund Havn.

6. Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) i kommunestyret 11.05.20

Som vi alle vet, har Haugalandspakken store finansielle problemer. Pakken er nå inne i sin
tredje kuttrunde siden den ble vedtatt for 12 år siden. Pakken har helt fra sin spede
begynnelse vært preget av et stadig økende misforhold mellom planlagte- og faktisk utførte
prosjekter.

Hvordan kunne det bli slik? Hvis man ser på hva Karmøy kommune sitter igjen med at
realiserte vegprosjekt, kontra hva man ble forespeilet av Statens vegvesen i 2008, er det
mange som har grunn til å stille store spørsmål.

Det er for eksempel valgt prosjekteringsløsninger som har medført er at det har gått med
store summer fra bompengepakken til å planlegge prosjekter som nå høyst sannsynlig ikke
vil la seg realisere. Bare på omkjøringsvegen Åkra sør-Veakrossen, har det ifølge
vegvesenet blitt brukt ca. 50 – 60 millioner kr på detaljplanlegging og byggeplanlegging, før
den endelige reguleringsplanen er godkjent.

Nå har man allerede begynt å diskutere en deltagelse i en «Haugalandspakke 2», en
videreføring av dagens bompengeordning. På det siste møte i Styringsgruppen for
Haugalandspakken ble det påpekt at et endelig kommunale vedtak om å eventuelt være
med på en slik fremtidig bompengepakke, med løpetid frem til år 2040, må være banket
gjennom i de deltagende kommunene i løpet av et års tid.

For å lære av de fatale feilgrep og organisatoriske problemer som har preget
«Haugalandspakke 1», og forsikre oss at dette ikke gjentas i en eventuell ny
bompengepakke, er det av avgjørende betydning å avdekke hvorfor man per dags dato
sitter igjen med en differanse på mange milliarder kroner mellom kostnadene for de
planlagte prosjekt og faktisk tilgjengelige midlene.
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Forslag til vedtak: «Karmøys to representanter i Styringsgruppen for Haugalandspakken,
ordfører Nilsen og varaordfører Grindheim, instrueres så snart som mulig å fremme et
forslag, for nevnte styringsgruppe, om en ekstern gjennomgang/granskning av
Haugalandspakken.»

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Saken enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Oversendelsesforslag fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i kommunestyret 11.05.20:
Saken enstemmig oversendt rådmannen for utarbeidelse av politisk sak.

2. Oversendelsesforslag fremsatt av Grønningen (SP) i kommunestyret 11.05.20:
Vedtaket oversendes de rette myndighetene sentralt.

3. Oversendelsesforslag fremsatt av Gaard (H) i kommunestyret 11.05.20:
Forslag fra Gaard (H) ble enstemmig vedtatt. Sak forventes behandlet 15.juni i
kommunestyret.

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Halleland (AP) i kommunestyret 11.05.20:
Oversendelsesforslag fra Halleland (AP) ble oversendt rådmannen for videre
oppfølging, og utarbeidelse av notat som skal fremlegges for formannskapet og
kommunestyret.

5. Oversendelsesforslag fremsatt av Storesund (AP) i kommunestyret 11.05.20
Karmøy kommune har fått bekreftet fra Karmsund havn at det er bestilt utvidet strømkapasitet fra
Haugaland Kraft, som skal gjøre strømnettet tilstrekkelig til å kunne tilby landstrøm til båter i
opplag i Karmøy kommune. Dette skal være på plass innen ett år.
Vi vil oversende en sak til Karmsund havn, der vi henstiller til at det ikke rutes båter i opplag til
Karmøy kommune før de kan tilby landstrøm.
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Karmøy Kommune vil sende en anmodning til Haugaland Kraft om at arbeidet med utvidelse på
strømnettet til Fosen prioriteres, pga det haster med å kunne tilby landstrøm til båter i opplag.

6. Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) i kommunestyret 11.05.20
Saken enstemmig tatt til etterretning.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/2755
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet

25.05.2020

MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.05.2020

Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet i Formannskapet 04.05.20.

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.
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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.
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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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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I
FORMANNSKAPET 04.05.2020
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 53/20
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra møtet i Formannskapet 04.05.20.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/1791

Arkiv: 033 X45 &15
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

25.05.20
15.06.20

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE
FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret velger følgende 21 kvinner og 21 menn som meddommere til Gulating
lagmannsrett: ________________
2. Kommunestyret velger følgende 83 kvinner og 83 menn som meddommere til Haugaland
tingrett: ____________________
3. Kommunestyret velger følgende 3 menn og 3 kvinner som meddommere til Haugalandet
og Sunnhordland jordskifterett: ____________________

SAKSFRAMSTILLING
Kopiert fra forrige valg:
Bakgrunn
Etter hvert kommunestyrevalg velges det nye lagrettemedlemmer, meddommere og
jordskiftemeddommere etter bestemmelsene i domstolloven.
Kommunen skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2020, jf. domstolloven § 66.
Karmøy kommunestyre skal oppnevne følgende:
Gulating lagmannsrett: 21 kvinner og 21 menn
Haugaland tingrett: 83 kvinner og 83 menn
Jordskifteretten: 3 kvinner og 3 menn
Domstollovens regler om valg
Kommunen skal i henhold til domstolloven § 67 ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn
og kultur, og sørge for at sammensetningen så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i
kommunen.
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater.
I henhold til domstolloven § 68 skal formannskapet forberede valget, avgjøre begjæringer om
fritak fra valg og avgi forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges deretter ut til
alminnelig ettersyn i minst to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å
innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist.
Vilkår for å kunne bli valgt
Ingen kan velges både til tingretten og lagmannsretten, jf. domstolloven § 68, siste ledd.
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og
meddommere oppfyller vilkårene etter domstollovens § 70-72, jf. § 73.
Generelle krav, jf. domstollovens § 70:
- ”Tilstrekkelige norskkunnskaper”
- ”Personlig egnethet til oppgaven”
- Aldersgrense 21-70 år, alder ved valgperiodens start.
- Stemmerett mv, jf. regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i folkeregisteret og
statsborgerskap.
- Økonomiske forhold, jf. § 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og
konkurskarantene.
Innehavere av visse stillinger kan ikke velges, jf. domstolloven § 71. Videre angir domstolloven §
72 regler om utelukkelse på grunn av idømt straff. Politiet bistår ved vandelskontrollen.

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier
det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere
i to perioder tidligere, jf. domstolloven § 74.
Særlig om jordskiftemeddommerutvalget
Etter jordskifteloven § 8 skal jordskiftemeddommerne ha kyndighet i de fag som behandles av
jordskiftedomstolene.
Jordskiftemeddommere må ha normalt god helse pga ferdsel i terrenget i forbindelse med
befaringer.
Jordskifteretten anmoder kommunene om å legge vekt på kontinuitet og gradvis utskifting av
jordskiftemeddommere.
Jordskifteretten understreker også at det er en fordel om noen av medlemmene i
skjønnsmannsutvalget også blir valgt inn i jordskiftemeddommerutvalget.
Prosess for å finne fram til kandidater
At kommunestyret skal oppnevne meddommere har blitt kunngjort i Karmøynytt og på
kommunens nettside (inkl. facebook), og interesserte ble oppfordret til å melde seg innen 23.
mars i år. Om lag 140 personer har meldt sin interesse.
Det er utarbeidet oversikt over:
- gjeldende meddommerutvalg (uten de som har fått fritak i perioden og de som ønsker fritak)
- oversikt over nye som har meldt at de ønsker å stille (vandelskontroll er foretatt, og utvalget
er justert noe som følge av dette).
Forslag til meddommere skal fremmes i formannskapets møte. Formannskapets innstilling skal
legges ut til offentlig ettersyn i minimum to uker før kommunestyret fatter endelig vedtak.

Saksbehandler:
Direkte tlf.:
Dato:
Saksnr.:
Arkivkode:
Deres ref.:

Janicke K. Vognstølen
12.02.2020
19/1713 - 4
-

1149 Karmøy kommune

Val av meddommarar for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Domstoladministrasjonen har i brev av 18.12. 2019 til alle kommunane i
landet, gjort greie for reglane om val av meddommarar til dei alminnelege
domstolane. Me syner til utgreiinga.
Meddommarar skal gjere teneste i saker i lagmannsretten der lekdommarar
skal ta del i avgjerda. Dette vil hovudsakleg dreie seg om straffesaker.
Kommunestyra skal innan 01.07.2020 velje meddommarar for perioden
01.01.2021 til 31.12.2024.
Det skal være to ålmenne utval av meddommarar til lagmannsretten, eitt for
kvinner og eitt for menn.
Utvalet for lagsokna skal ha dette talet på meddommarar:




lagsokn Rogaland
lagsokn Vestland sør
lagsokn Vestland nord

476 (238 kvinner og 238 menn)
572 (286 kvinner og 286 menn)
80 (40 kvinner og 40 menn)

Sjå vedlegg for kor mange meddommarar din kommune skal velje. Talet på
meddommarar i lagmannsretten har blitt redusert etter at lagretteordninga
vart oppheva 01.01.2018.
Liste over dei som er valde skal sendast lagmannsretten så snart som råd
etter at val er gjennomført, og innan 15.09.2020, jf domstolloven § 69
andre ledd.
I tillegg skal kommunane innrapportera meddommerutvala elektronisk i
portalen som er omtalt i vedlagte brev frå Domstoladministrasjonen datert

Gulating lagmannsrett
Postboks 7414
5020 Bergen

Besøksadresse
Gulatings plass. 1
Bergen

Telefon
55 69 39 00

Organisasjonsnr.
974737434

E-post
gulating@domstol.no

Side 2 av 4
19/1713 - 4

18.12.19. Som det framgår der vil Domstoladministrasjonen kome attende
til opplegget for sjølve innrapporteringa av utvala når fristen nærmar seg.
Kommunane pliktar å kontrollere at dei som skal veljast, fyller vikåra i
domstolloven §§70-72, jf. § 73. Dette inneber at ein også må setje i verk
vandelskontroll.
Også tingrettane vil ta kontakt med kommunane med sikte på val av
medlemmer for tingrettane. Me gjer merksam på ingen kan bli valt til
meir enn eitt utval, jf. domstolloven § 68, 3. ledd. Det betyr at same
person kan ikkje være meddommar både i tingrett og i lagmannsrett.
Spørsmål kan rettast til Janicke K. Vognstølen på 55 69 39 71 eller på
janicke.vognstolen@domstol.no
Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Med hilsen
Magni Elsheim
førstelagmann

Janicke K. Vognstølen
seniorrådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg:
Brev av 18.12.19 fra Domstoladministrasjonen - orientering til kommunene
Tal - meddommarar i Rogaland og Vestland

Mottakerliste:
1046 Sirdal kommune
1101 Eigersund kommune
1103 Stavanger kommune
1106 Haugesund kommune
1108 Sandnes kommune
1111 Sokndal kommune
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Mottakerliste:
1112 Lund kommune
1114 Bjerkreim kommune
1119 Hå kommune
1120 Klepp kommune
1121 Time kommune
1122 Gjesdal kommune
1124 Sola kommune
1127 Randaberg kommune
1130 Strand kommune
1133 Hjelmeland kommune
1134 Suldal kommune
1135 Sauda kommune
1144 Kvitsøy kommune
1145 Bokn kommune
1146 Tysvær kommune
1149 Karmøy kommune
1151 Utsira kommune
1160 Vindafjord kommune
4601 Bergen kommune
4602 Kinn kommune
4611 Etne kommune
4612 Sveio kommune
4613 Bømlo kommune
4614 Stord kommune
4615 Fitjar kommune
4616 Tysnes kommune
4617 Kvinnherad kommune
4618 Ullensvang kommune
4619 Eidfjord kommune
4620 Ulvik kommune
4621 Voss herad
4622 Kvam kommune
4623 Samnanger kommune
4624 Bjørnafjorden kommune
4625 Austevoll kommune
4626 Øygarden kommune
4627 Askøy kommune
4628 Vaksdal kommune
4629 Modalen kommune
4630 Osterøy kommune
4631 Alver kommune
4632 Austrheim kommune
4633 Fedje kommune
4634 Masfjorden kommune
4635 Gulen kommune
4636 Solund kommune
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Mottakerliste:
4637 Hyllestad kommune
4638 Høyanger kommune
4639 Vik kommune
4640 Sogndal kommune
4641 Aurland kommune
4641 Lærdal kommune
4643 Årdal kommune
4644 Luster kommune
4645 Askvoll kommune
4646 Fjaler kommune
4647 Sunnfjord kommune
4648 Bremanger kommune
4649 Stad kommune
4650 Gloppen kommune
4651 Stryn kommune

ROGALAND MED SIRDAL
Kommune
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bjerkreim
Bokn
Eigersund
Gjesdal
Haugesund
Hjelmeland
Hå
Karmøy
Klepp
Kvitsøy
Lund
Randaberg
Sandnes
Sauda
Sirdal
Sokndal
Sola
Stavanger
Strand
Suldal
Time
Tysvær
Utsira
Vindafjord

Kvinner

Menn

Totalt

2

2

4

1

1

2

7

7

14

6

6

12

18

18

36

2

2

4

9

9

18

21

21

42

10

10

20

1

1

2

2

2

4

6

6

12

38

38

76

2

2

4

1

1

2

2

2

4

13

13

26

69

69

138

6

6

12

2

2

4

9

9

18

6

6

12

1

1

2

4

4

8

238

238

476

Vestland - Sør
Kommune

Kvinner

Menn

Totalt

1

Alver

16

16

32

2

Askøy

16

16

32

3

Austevoll

3

3

6

4

Austrheim

2

2

4

5

Bergen

149

149

298

6

Bjørnafjorden

13

13

26

7

Bømlo

7

7

14

8

Etne

2

2

4

9

Eidfjord

1

1

2

10

Fedje

1

1

2

11

Fitjar

2

2

4

12

Gulen

1

1

2

13

Kvam

5

5

10

14

Kvinnherad

7

7

14

15

Masfjorden

1

1

2

16

Modalen

1

1

2

17

Osterøy

5

5

10

18

Samnanger

2

2

4

19

Stord

10

10

20

20

Sveio

3

3

6

21

Tysnes

2

2

4

22

Ullensvang

6

6

12

23

Ulvik

1

1

2

24

Vaksdal

2

2

4

25

Voss

8

8

16

26

Øygarden

20

20

40

286

286

572

Sum

Vestland - Nord
Kommune

Kvinner

Menn

Totalt

1

Askvoll

2

2

4

2

Aurland

1

1

2

3

Bremanger

2

2

4

4

Fjaler

2

2

4

5

Gloppen

3

3

6

6

Hyllestad

1

1

2

7

Høyanger

2

2

4

8

Kinn

10

10

20

9

Luster

3

3

6

10

Lærdal

1

1

2

11

Sogndal

7

7

14

12

Solund

1

1

2

13

Stad

5

5

10

14

Stryn

4

4

8

15

Sunnfjord

12

12

24

16

Vik

2

2

4

17

Årdal

3

3

6

Sum

40

40

80

@

HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND

JORDSKIFTERETT

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KARMØY

Vår referanse

Vår dato

20/2020 or

06.03.2020

Val av jordskiftemeddommarar for perioden 1. januar 2021 til 31.
desember 2024
Noverande utval av jordskiftemeddommarar gjeld fram til og med 31. desember 2020
Innan 1. juli 2020 skal kommunen ha gjennomført val av nye jordskiftemeddommarar for
neste periode (if. domstollova § 66 fyrste ledd).
Innan 15. september 2020 skal kommunen ha rapportert om utfallet av valet (if. domstollova
§ 69 andre ledd). Dette skal gjerast gjennom eigen portal.
For Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett skal det til saman (for heile soknet) veljast
98 jordskiftemeddommarar. Kvar kommune skal velje like mange av kvart kjønn.
Vi ber om at Karmøy kommune vel til saman 6 jordskiftemeddommarar, 3 kvinner og 3
menn. Desse må vere mellom 21 og 70 år, må kunne snakke og forstå norsk og ikkje vere
tidlegare straffedømd. Det er elles ei føremon at ein eller fleire av <lesseogså er med i
skjønnsmannsutvalet, men det er ikkje noko krav.

Med helsing
Haugalandet og Sunnhordland jord skifterett

G

t

Odamutla Roalkvam
jordskifterettsleiar

Postadresse
Postboks 49
5401 Stord

Besøksadresse
Osen 6
Stord

Telefon 53 40 27 20
Telefax
jstopost@domstol.no

www.domstol.no/jsto
Bedri fisnr.

Ranum, Merethe Baustad <Merethe.Baustad.Ranum@domstol.no>

ti. 17.12.2019 13.35
'sande.kommune@sande‐mr.kommune.no'; 'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 'postkasse@rost.kommune.no'; 'postmottak@vaaler‐
he.kommune.no'; 'postmottak@selbu.kommune.no'; 'postmottak@nome.kommune.no'; 'post@vevelstad.kommune.no'; 'postmottak@vaf.no' +
434 andre

Orientering om meddommervalg og skjønnsmedlemmer
Dessverre er det sneket seg inn en feil i dagens e‐post med orientering til kommunene om meddommervalg.
Perioden for dagens meddommere utløper 31. desember 2020, ikke 31. januar 2020 som det står i oversendelsen
herfra.
Med vennlig hilsen
Merethe Baustad Ranum
Seniorrådgiver, Rettsavdelingen
Seksjon for juridisk og internasjonalt arbeid
Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim
Telefon + 47 73567074
E‐post: dambr@domstol.no
www.domstol.no
www.jordskifte.no

Fra: Ranum, Merethe Baustad <Merethe.Baustad.Ranum@domstol.no>
Sendt: tirsdag 17. desember 2019 11.22
Til: 'sande.kommune@sande‐mr.kommune.no' <sande.kommune@sande‐mr.kommune.no>;
'postmottak@gildeskal.kommune.no' <postmottak@gildeskal.kommune.no>; 'postkasse@rost.kommune.no'
<postkasse@rost.kommune.no>; 'postmottak@vaaler‐he.kommune.no' <postmottak@vaaler‐he.kommune.no>;
'postmottak@selbu.kommune.no' <postmottak@selbu.kommune.no>; 'postmottak@nome.kommune.no'
<postmottak@nome.kommune.no>; 'post@vevelstad.kommune.no' <post@vevelstad.kommune.no>; 'postmottak@vaf.no'
<postmottak@vaf.no>; 'post@ovre‐eiker.kommune.no' <post@ovre‐eiker.kommune.no>; 'postmottak@nore‐og‐
uvdal.kommune.no' <postmottak@nore‐og‐uvdal.kommune.no>; 'post@time.kommune.no' <post@time.kommune.no>;
'postmottak@inderoy.kommune.no' <postmottak@inderoy.kommune.no>; 'post@hasvik.kommune.no'
<post@hasvik.kommune.no>; 'post@solund.kommune.no' <post@solund.kommune.no>; 'postmottak@tana.kommune.no'
<postmottak@tana.kommune.no>; 'post@risor.kommune.no' <post@risor.kommune.no>; 'post@sula.kommune.no'
<post@sula.kommune.no>; 'postmottak@ski.kommune.no' <postmottak@ski.kommune.no>;
'postmottak@steinkjer.kommune.no' <postmottak@steinkjer.kommune.no>; 'postkasse@verran.kommune.no'
<postkasse@verran.kommune.no>; 'post@vestby.kommune.no' <post@vestby.kommune.no>;
'postmottak@etnedal.kommune.no' <postmottak@etnedal.kommune.no>; 'postmottak@oyer.kommune.no'
<postmottak@oyer.kommune.no>; 'postmottak@naustdal.kommune.no' <postmottak@naustdal.kommune.no>;
'postmottak@orkdal.kommune.no' <postmottak@orkdal.kommune.no>; 'postmottak@vestvagoy.kommune.no'
<postmottak@vestvagoy.kommune.no>; 'postmottak@hareid.kommune.no' <postmottak@hareid.kommune.no>;
'postmottak@vindafjord.kommune.no' <postmottak@vindafjord.kommune.no>; 'postmottak@austagderfk.no'
<postmottak@austagderfk.no>; 'post@heroy‐no.kommune.no' <post@heroy‐no.kommune.no>;
'postmottak@vadso.kommune.no' <postmottak@vadso.kommune.no>; 'post@norddal.kommune.no'
<post@norddal.kommune.no>; 'postmottak@bamble.kommune.no' <postmottak@bamble.kommune.no>;
'post@asker.kommune.no' <post@asker.kommune.no>; 'post@kvinnherad.kommune.no' <post@kvinnherad.kommune.no>;
'postmottak@indrefosen.kommune.no' <postmottak@indrefosen.kommune.no>; 'post@fusa.kommune.no'
<post@fusa.kommune.no>; 'postmottak@orland.kommune.no' <postmottak@orland.kommune.no>;
'postmottak@orland.kommune.no' <postmottak@orland.kommune.no>; 'postmottak@gratangen.kommune.no'
<postmottak@gratangen.kommune.no>; 'postmottak@hoyanger.kommune.no' <postmottak@hoyanger.kommune.no>;
'postmottak@nittedal.kommune.no' <postmottak@nittedal.kommune.no>; 'postmottak@nes‐ak.kommune.no'
<postmottak@nes‐ak.kommune.no>; 'postmottak@tingvoll.kommune.no' <postmottak@tingvoll.kommune.no>;
'post@seljord.kommune.no' <post@seljord.kommune.no>; 'postmottak@loppa.kommune.no'
<postmottak@loppa.kommune.no>; 'post@skjaak.kommune.no' <post@skjaak.kommune.no>;
'postmottak@svelvik.kommune.no' <postmottak@svelvik.kommune.no>; 'postmottak@varoy.kommune.no'
<postmottak@varoy.kommune.no>; 'post@as.kommune.no' <post@as.kommune.no>; 'postmottak@lorenskog.kommune.no'
<postmottak@lorenskog.kommune.no>; 'post@rennesoy.kommune.no' <post@rennesoy.kommune.no>;

'postmottak@molde.kommune.no' <postmottak@molde.kommune.no>; 'post@selje.kommune.no'
<post@selje.kommune.no>; 'post@tysnes.kommune.no' <post@tysnes.kommune.no>;
'postmottak@bjerkreim.kommune.no' <postmottak@bjerkreim.kommune.no>; 'nak@nord‐aurdal.kommune.no' <nak@nord‐
aurdal.kommune.no>; 'postmottak@arendal.kommune.no' <postmottak@arendal.kommune.no>;
'postmottak@aal.kommune.no' <postmottak@aal.kommune.no>; 'postmottak@hoylandet.kommune.no'
<postmottak@hoylandet.kommune.no>; 'firmapost@rogfk.no' <firmapost@rogfk.no>; 'post@finnoy.kommune.no'
<post@finnoy.kommune.no>; 'post@stange.kommune.no' <post@stange.kommune.no>; 'post@sunndal.kommune.no'
<post@sunndal.kommune.no>; 'postmottak@ostre‐toten.kommune.no' <postmottak@ostre‐toten.kommune.no>;
'postmottak@amot.kommune.no' <postmottak@amot.kommune.no>; 'postmottak@smola.kommune.no'
<postmottak@smola.kommune.no>; 'postmottak@faerder.kommune.no' <postmottak@faerder.kommune.no>;
'postmottak@sauherad.kommune.no' <postmottak@sauherad.kommune.no>; 'postmottak@bo.kommune.no'
<postmottak@bo.kommune.no>; 'postmottak@lund.kommune.no' <postmottak@lund.kommune.no>;
'post@tysver.kommune.no' <post@tysver.kommune.no>; 'post@gjemnes.kommune.no' <post@gjemnes.kommune.no>;
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Orientering til kommunene om domssogns- og lagdømmeinndeling - RETTET
1

Valg av meddommere – prosessen fremover

Perioden for dagens utvalg av meddommere utløper 31. desember 2020. Kommunestyrene skal derfor
velge nye meddommere for fire år fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024.
Valgene av meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene må være ferdige innen 1.
juli 2020, jf domstolloven § 66 første ledd. Når valgene er foretatt, er siste frist til å varsle domstolene
om utfallet 14. september 2020, jf dl § 69 andre ledd. For å unngå forsinkelser i domstolenes
saksavvikling, er det viktig at kommunen gjennomfører meddommervalgene og rapporterer om utfallet i
henhold til de lovbestemte fristene.
Kommunen skal velge meddommere til tre ulike utvalg:
 Meddommere til lagmannsretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 64
 Meddommere til tingretten – ett utvalg for kvinner og ett for menn, jf dl § 65
 Meddommere til jordskifteretten – like mange kvinner som menn, jf jordskifteloven § 2-5
I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf dl § 68
siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være
meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.
Kommunen vil få beskjed om hvor mange som skal velges til det enkelte utvalg av domstolleder ved de
aktuelle domstolene.
Vi er kjent med at mange kommuner allerede er i gang med arbeidet med å finne frem til aktuelle
meddommere. For å gi dere kommuner bedre tid til valget av meddommere har vi anbefalt at
domstolene legger inn antall meddommere allerede innen 1. februar 2020, selv om siste lovbestemte
frist i år faller på 29. samme måned (dl §§ 64 første ledd og 65 første ledd.)
Kommunens innrapportering av meddommerutvalgene skal skje elektronisk på
https://www.meddommerutvalg.no. Denne portalløsningen åpnes for bruk 2. mars 2020. Det vil være
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mulig å legge til meddommere enkeltvis, eller ved å laste opp en Excel-fil som inneholder utvalget. Malfil i Excel samt eksempelfil vil bli sendt ut til kommunene i løpet av januar. Personer i utvalget vil bli
vasket mot folkeregisteret ved innlegging i portalløsningen. Siden bostedsadresse hentes automatisk fra
folkeregisteret er det ikke nødvendig for kommunen å rapportere inn denne.
2

Endringer i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling

Flere kommuner har lurt på hvilken betydning forestående kommune- og fylkessammenslåinger vil ha
for meddommervalgene. Der det skjer endringer i kommunestrukturen vil det være den
nye/sammenslåtte kommunen som har ansvaret for valget av meddommere, dvs det er den nye
kommunestrukturen som gir føringer for prosessen med meddommervalgene.
Det er vedtatt nye forskrifter om domssogn og lagdømme inndeling og en om jordskiftesokn. Kun
sistnevnte vedlegges denne orienteringen, da det er varslet at det senere i desember vil komme en
ytterligere endringsforskrift om domssogns og lagdømmeinndeling.
3

Allsidig sammensetning

Som det fremgår av domstolloven § 67 skal utvalgene av meddommere ha «en allsidig sammensetning,
slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til
å foreslå kandidater til valget.»
I dette ligger både et krav til at meddommerne skal ha en allsidig sammensetning, og at det er
kommunenes plikt å legge til rette for dette. Meddommerne skal i størst mulig grad gjenspeile
kommunens befolkning, jf dl § 67. Det innebærer at kommunen må ta hensyn til bl.a. alder, etnisk
bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.
I 2018 gjennomførte Domstoladministrasjonen en undersøkelse blant alminnelige meddommere, med
over 15000 svar. Blant annet ble spørsmål om representativitet undersøkt når det gjelder alder,
utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. Kjønn og geografi er som kjent sikret gjennom
oppnevningsprosessen.





Når det gjelder alder viser undersøkelsen at 60 prosent av meddommerne i Norge er 50 år eller
eldre. Kun 2,8 prosent er under 30 år, jf graf.
Kun 5 prosent av meddommerne er født utenfor landet. 7,7 prosent av de svarende har minst
en forelder født utenfor Norge. Det betyr at innvandrerbefolkningen er underrepresentert i
meddommerutvalgene.
44,6 prosent er ansatte i offentlig sektor og like mange er ansatt i privat sektor eller er
selvstendige næringsdrivende. Andelen pensjonister er 13,8 prosent og studentene utgjør 1,8
prosent. Når det gjelder yrke mv. ser det dermed ut til at representativiteten er god.
Utdanningsnivået er betydelig høyere enn for befolkningen i sin helhet. 75 prosent har
universitets- eller høyskoleutdanning. Nesten halvparten har mer enn tre år.

Det ble i 2018 også gjennomført en lignende undersøkelse blant meddommere i jordskifteretten med
ca. 1000 svar. Ingen av respondentene var under 30 år, og kun 22 prosent var under 50 år.
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Når lovens formulering om allsidig sammensetning sammenlignes med svarene i undersøkelsene er det
derfor grunn til å betone at andelen yngre meddommere bør øke betydelig og at kommunene bør
etterstrebe å velge flere meddommere som har innvandrerbakgrunn.
Figur: Alderssammensetning blant de svarende på meddommerundersøkelsen for de alminnelige
domstolene.

4

Meddommerundersøkelsen – meddommerne tjenestegjør for sjelden

I Domstoladministrasjonens undersøkelse fra 2018 svarte 15 prosent av meddommerne i de alminnelige
domstolene at de ikke hadde deltatt i en eneste sak fra 1. januar 2017 til ca. 15. mars 2018. 45 prosent
hadde deltatt i én sak. Det betyr at 60 prosent ikke hadde deltatt i to saker i løpet av året, hvilket er
målet for de alminnelige domstolene, jf domstolloven § 64 og 65.
Når meddommere tjenestegjør sjelden opparbeider de seg ikke tilstrekkelige gode rutiner for oppdraget
og det gjør introduksjon av nye meddommere vanskeligere. En konsekvens kan være at det blir mindre
interessant/attraktivt å melde seg til oppdraget som meddommer.
Også jordskifteloven bestemmer at antallet meddommere skal fastsettes slik at hver meddommer skal
gjøre tjeneste i en sak i løpet av valgperioden på 4 år. I følge Domstoladministrasjonens undersøkelse
blant meddommere i jordskifteretten 2018 hadde 47 prosent av meddommerne ikke deltatt i noen sak,
hvilket tyder på at det også for jordskifterettene kan være behov for å redusere antallet meddommere
som skal velges.
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Resultatene fra begge undersøkelsene viser altså at lovgivers intensjon ikke oppfylles i dag. Vi har derfor
forstått at enkelte domstoler ønsker å redusere antallet meddommere. Dette er en konkret vurderinger
domstolledere må foreta ut fra erfaringene ved egen domstol. Kommunene må derfor avvente hvilket
behov «deres» domstoler har til disse kommer med sin bestilling.
5

Skjønnsmedlemmer

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget er felles for lagmannsretter,
tingretter og jordskifteretter. Etter skjønnsprosessloven § 14 er det departementet som fastsetter
antallet, mens selve oppnevningen er det fylkestinget som foretar etter forslag fra tingrettene og
kommunestyrene. Oppnevningen foretas innen 15. oktober 2020, og gjelder for samme periode som for
meddommerne. Før 1. november 2020 skal fylkesrådmannen gi beskjed om hvem som er oppnevnt som
skjønnsmedlemmer.
Når kommunen oversender forslag til fylkeskommunen om hvem som skal velges som
skjønnsmedlemmer, er det viktig at kommunen oppgir hvilken stilling vedkommende har og hvilket
fagområde han eller hun har særlig kyndighet i.
Domstolene har gitt beskjed om at de i liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med «alminnelig
kompetanse». Derimot har de fleste domstolene behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse
knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Mange domstoler nevner også
behov for skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser og kunnskap om
bygg- og anleggsvirksomhet. Mange ønsker også at skjønnsmedlemmene har særlig kyndighet innen
økonomi, revisjon og regnskap.
Domstolene har understreket viktigheten av at det i opplistingen over skjønnsmedlemmer oppgis
hvilken utdannelse, stilling, og erfaring de har.
En del jordskifteretter ønsker at de skjønnsmedlemmene som oppnevnes også oppnevnes som
meddommere i jordskifterettene. Noen domstoler har gitt uttrykk for at de samme aldershensyn bør
hensyntas for skjønnsmedlemmer som ved oppnevning av meddommere, selv om dette ikke er regulert
i skjønnsprosesslovens bestemmelser.
Fylkestinget må foreta valget før 15. oktober 2020 og utfallet av valget skal rapporteres innen 1.
november 2020, jf skjønnsprosessloven § 14.
6

Normal digital kompetanse

Vi vil til slutt gjøre kommunene oppmerksomme på at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en
stor fordel om de meddommerne som velges og de personene som foreslås valgt til
skjønnsmedlemmerkan bruke vanlige digitale verktøy.

Med hilsen
Robert Envik
seksjonssjef

Merethe Baustad Ranum
seniorrådgiver
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Heimel: Fastsett ved kgl.res. 15. november 2019 med heimel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og
rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 16. Fremma av
Landbruks- og matdepartementet.

I
I forskrift 11. desember 2015 nr. 1446 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane blir det
gjort følgjande endringar:
Del I punkt 1 til 3 skal lyde:
1. Finnmark jordskifterett lokalisert til Vadsø:
Følgjande kommunar skal sokne til Finnmark jordskifterett: Vadsø, Sør-Varanger, Vardø, Lebesby, Gamvik,
Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Nesseby, Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Hammerfest, Måsøy, Hasvik, Nordkapp,
Alta og Loppa.
2. Nord-Troms jordskifterett lokalisert til Tromsø:
Følgjande kommunar skal sokne til Nord-Troms jordskifterett: Målselv, Sørreisa, Senja, Tromsø, Balsfjord,
Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.
3. Ofoten og Sør-Troms jordskifterett lokalisert til Harstad:
Følgjande kommunar skal sokne til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett: Narvik, Evenes, Tjeldsund,
Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, Dyrøy og Bardu.
Del I punkt 5 skal lyde:
5. Salten jordskifterett lokalisert til Bodø:
Følgjande kommunar skal sokne til Salten jordskifterett: Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Bodø,
Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Røst og Værøy.
Del I punkt 7 til 16 skal lyde:
7. Nord-Trøndelag jordskifterett lokalisert til Steinkjer:
Følgjande kommunar skal sokne til Nord-Trøndelag jordskifterett: Namsos, Lierne, Røyrvik, Namsskogan,
Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Nærøysund, Leka, Osen, Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Frosta, Levanger
og Verdal.
8. Sør-Trøndelag jordskifterett lokalisert til Trondheim:
Følgjande kommunar skal sokne til Sør-Trøndelag jordskifterett: Ørland, Hitra, Frøya, Åfjord, Heim, Indre
Fosen, Meråker, Stjørdal, Trondheim, Skaun, Melhus, Malvik, Selbu, Tydal, Oppdal, Rennebu, Orkland, Røros,
Holtålen og Midtre Gauldal.
9. Nordmøre jordskifterett lokalisert til Surnadal:
Følgjande kommunar skal sokne til Nordmøre jordskifterett: Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Aure og
Smøla.
10. Romsdal jordskifterett lokalisert til Molde:
Følgjande kommunar skal sokne til Romsdal jordskifterett: Rauma, Gjemnes, Kristiansund, Averøy,
Hustadvika, Aukra, Vestnes og Molde.
11. Sunnmøre jordskifterett lokalisert til Ørsta:
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Følgjande kommunar skal sokne til Sunnmøre jordskifterett: Fjord, Giske, Ålesund, Sula, Sykkylven,
Stranda, Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid.
12. Nordfjord jordskifterett lokalisert til Nordfjordeid:
Følgjande kommunar skal sokne til Nordfjord jordskifterett: Stad, Stryn og Gloppen.
13. Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett lokalisert i Førde:
Følgjande kommunar skal sokne til Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett: Kinn, Sunnfjord, Bremanger,
Fjaler, Askvoll, Hyllestad, Solund, Gulen og Høyanger.
14. Indre Sogn jordskifterett lokalisert til Sogndal:
Følgjande kommunar skal sokne til Indre Sogn jordskifterett: Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Vik.
15. Nord- og Midthordland jordskifterett lokalisert til Bergen:
Følgjande kommunar skal sokne til Nord- og Midthordland jordskifterett: Fedje, Øygarden, Austrheim,
Alver, Masfjorden, Modalen, Vaksdal, Osterøy, Askøy, Samnanger, Kvam, Bjørnafjorden, Austevoll og
Bergen.
16. Indre Hordaland jordskifterett lokalisert til Voss:
Følgjande kommunar skal sokne til Indre Hordaland jordskifterett: Voss herad, Ulvik, Eidfjord og
Ullensvang.
Del I punkt 18 til 21 skal lyde:
18. Sør-Rogaland jordskifterett lokalisert til Stavanger:
Følgjande kommunar skal sokne til Sør-Rogaland jordskifterett: Hjelmeland, Strand, Kvitsøy, Randaberg,
Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Bjerkreim, Hå og Eigersund.
19. Lista jordskifterett lokalisert til Flekkefjord:
Følgjande kommunar skal sokne til Lista jordskifterett: Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord,
Lyngdal og Farsund.
20. Marnar jordskifterett lokalisert til Kristiansand:
Følgjande kommunar skal sokne til Marnar jordskifterett: Åseral, Hægebostad, Lindesnes, Kristiansand og
Vennesla.
21. Aust-Agder jordskifterett lokalisert til Arendal:
Følgjande kommunar skal sokne til Aust-Agder jordskifterett: Bykle, Valle, Bygland, Åmli, Evje og Hornnes,
Iveland, Birkenes, Lillesand, Grimstad, Arendal, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Tvedestrand og Risør, dvs. alle
kommunane i Aust-Agder.
Del I punkt 23 til 25 skal lyde:
23. Nedre Telemark jordskifterett lokalisert til Skien:
Følgjande kommunar skal sokne til Nedre Telemark jordskifterett: Notodden, Midt-Telemark, Nome,
Drangedal, Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.
24. Vestfold jordskifterett lokalisert til Tønsberg:
Følgjande kommunar skal sokne til Vestfold jordskifterett: Larvik, Sandefjord, Færder, Tønsberg, Horten,
Holmestrand, dvs. alle kommunane i Vestfold.
25. Nedre Buskerud jordskifterett lokalisert til Drammen:
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Følgjande kommunar skal sokne til Nedre Buskerud jordskifterett: Asker, Lier, Drammen, Øvre Eiker,
Kongsberg, Flesberg, Rollag, Modum, Hole, Ringerike, Krødsherad og Sigdal.
Del I punkt 33 og 34 skal lyde:
33. Akershus og Oslo jordskifterett lokalisert til Lillestrøm:
Følgjande kommunar skal sokne til Akershus og Oslo jordskifterett: Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker,
Nes, Gjerdrum, Nittedal, Lillestrøm, Oslo, Bærum, Lørenskog, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre
Follo, Nesodden, Frogn, Ås og Vestby.
34. Østfold jordskifterett lokalisert til Sarpsborg:
Følgjande kommunar skal sokne til Østfold jordskifterett: Marker, Indre Østfold, Våler, Skiptvedt, Moss,
Råde, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Aremark og Halden.
Del II punkt 4, 5 og 6 skal lyde:
4. Agder lagmannsrett:
Følgjande jordskifterettar skal sokne til Agder lagmannsrett: Lista jordskifterett med unntak for saker som
kjem frå kommunane Sokndal, Lund og Sirdal, Marnar jordskifterett, Aust-Agder jordskifterett, Øvre Telemark
jordskifterett, Nedre Telemark jordskifterett og Vestfold jordskifterett.
5. Eidsivating lagmannsrett:
Følgjande jordskifterettar skal sokne til Eidsivating lagmannsrett: Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal
jordskifterett, Valdres jordskifterett, Nord-Gudbrandsdal jordskifterett, Hedemarken og Sør-Østerdal
jordskifterett, Glåmdal jordskifterett, Nord-Østerdal jordskifterett. Det same gjeld saker som kjem frå Akershus
og Oslo jordskifterett i første instans med unntak for saker frå kommunane Oslo, Bærum, Nesodden, Nordre
Follo, Frogn, Ås, Vestby og Enebakk.
6. Borgarting lagmannsrett:
Følgjande jordskifterettar skal sokne til Borgarting lagmannsrett: Nedre Buskerud jordskifterett, Øvre
Buskerud jordskifterett og Østfold jordskifterett. Det same gjeld saker som kjem frå kommunane Oslo, Bærum,
Nesodden, Nordre Follo, Frogn, Ås, Vestby og Enebakk som høyrer inn under Akershus og Oslo jordskifterett i
første instans. Det gjeld dessutan saker som kjem frå Jevnaker kommune som høyrer inn under Vestoppland og
Sør-Gudbrandsdal jordskifterett i første instans.

II
Endringane gjeld frå 1. januar 2020.
Endringane som gjeld tidlegare kommunar som skifter domssokn gjeld ikkje der behandlinga av saka er teken
til i det gamle domssoknet før ikraftsetjing av endringane. Behandlinga er teken til dersom jordskifteretten har
teke stilling til om vilkåra for å behandle saka er til stades jf. jordskiftelova § 6-4.
Meddommarar som er oppnemnde frå kommunar som skifter domssokn som følje av endringane, skal
framleis gjere teneste i det domssoknet dei er oppnemnde for.
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HAUGALAND TINGRETT
Dok

1

Til kommunene i Haugaland rettskrets og
Sunnhordland rettskrets

Deres referanse

Vår referanse

Dato

20-030632ADM-HAUG/

24.02.2020

Valg av meddommere for perioden 01.01 .2021-31.12.2024

Domstoladministrasjonen har i brev datert, 18.12.2019 til alle kommuner i landet, gjort rede
for reglene om valg av meddommere og vi viser til denne redegjørelsen. Vi viser også til brev
av 12.02.2020 fra Gulating lagmannsrett til kommunene i lagdømmet.
Kommunestyrene skal innen 1.7.2020 velge meddommere for perioden 01.01 .202I til
31.12.2024. I den forbindelse vedlegges oversikt om antallet meddommere som skal velges
for hver enkelt kommune.

Med

G$-s\L-\Il}i=6elr Ståle Nordstrøm
administrasjonssjef

sorenskriver

Postadresse

Sentralbord

Saksbehandler

Postboks 385, 5501 Haugesund

5270't400

Gsir Ståle Nordstrøm

Kontoradresse

Telefaks

Telefon

Sørhauggt. 80, 5528 Haugesund

Ekspedisjonstid

52701401

52701459

08.00

Bankgiro

Organisasjonsnummer
974736705

-

15.00

lnternetgE-post
wW.domstol.no
haugaland.tingrett@domstol.

no

Antall medlemmer som skal velges til utvalget for meddommere for kvinner og for menn for
perioden 1.1.2021-31.12.2024
Rettskretsen til Haugaland tingrett
Kommune
1
Haugesund
2
Karmøy
3
Tysvær
4
Etne
5
Sauda
6
Vindafjord
7
Suldal
8
Bokn
9
Utsira
Rettskretsen til Sunnhordland tingrett
Kommune
1
Bømlo
2
Fitjar
3
Kvinnherad
4
Stord
5
Sveio
6
Tysnes

Kvinner
79
83
20
7
10
18
8
2
1

Menn
79
83
20
7
10
18
8
2
1

Totalt
158
166
40
14
20
36
16
4
2

Kvinner
17
5
19
27
8
4

Menn
17
5
19
27
8
4

Totalt
34
10
38
54
16
8

SAKSPROTOKOLL - VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER,
MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1.
JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 54/20
Behandling:
Gaard (H) ønsker protokolltilførsel:
Ikke tilfredsstillende saksbehandling når det ikke er gitt tid for vurdering av listen.
Nilsen (AP) viser til at det mangler 4 personer før listene med meddommere er komplett, og
foreslår at formannskapet godkjenner listene slik de foreligger. Administrasjonen gis myndighet
til å komplettere listen med meddommere til kommunestyremøtet.
Innstilling med tilleggsforslag fra Nilsen (AP) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret velger følgende 21 kvinner og 21 menn som meddommere til Gulating
lagmannsrett:

Kvinner:
Kjærland
Tangjerd
Færaas
Heimdal
Snyen
Kolstø
Solbrekken
Syvertsen
Erland
Bratland
Vevatne
Håkonsen
Jakobsen
Nordbø
Hetland
Mjåseth
Kvaløy
Jakobsen
Helgesen
Klovning

Heidi
Mona
Anne Britt
Diarry
Tonje
Inger Elise Netland
Julie
Linn Therese
Charlotte stava
Anne Eline
Lilly Sandvik
Nathalie
Aina
Monica
Målfrid
Dagny Elin
Liv Marit
Tove Broen
Anita Bull
Synnøve

Sandve

Berit

Menn:
Leknes
Alsaker
Alsaker
Hovland
Kristiansen
Hevrøy
Vatland
Pedersen
Jahren
Nygaard
Haarr
Laugen
Solheim
Thormodsæter
Valentinsen
Hetland
Svendsen
Hveding
Flotve
Sivertsen
Vikre

Georg
Arvid
Roald
Tore
Raymond
Aksel
Svenn-Børge
Jan Martin
Eivind
Frode
Roy
Ragnar
Einar
Norvall
Hans Arne
Terje
Kjell Arvid
John Arve
Ole Egil
Johannes Magne
Ken Ståle

2. Kommunestyret velger følgende 83 kvinner og 83 menn som meddommere til Haugaland
tingrett:

Kvinner:
Mannes
Vinje
Langåker
Husebø
Falnes
Stensen
Knutsvik
Stuvik

Ingeborg Sundvoll Dale
Grethe
Cindy Jeanette Ferkingstad
Karin
Merete Sund
Paula
Adelheid Halvorsen
Vivian

Haavik
Lindøe Tveit
Berndtsson
Dyrland
Ognøy
Tjørve
Bergli
Erland
Vik
Sæbø
Lund
Thornes
Lende
Røkke Halvorsen
Trygg
Bøe
Nystad
Vermundsen
Røsand
Høyland
Mæhle
Olsen
Byre
Hillesland
Andreassen
Stensland
Hovland
Sjursen
Batchar
Nærø
Spanne
Damm
Johanson
Thorsen
Hauge
Lunde
Førland
Eng
Sønstabø
Thorheim
Hellesvik
Abrahamsen
Løvereide
Ellingsen
Lindeflaten

Ina Merete
Siri
Karin Elisabeth
Linda
Ingunn Mortveit
Ingunn
Marianne
Reidun
Hilde
Nina Ve
Mette
Mette
Jorunn Sjøen
Elisabeth
Kärstin Irene
Ann-Hilde
Solveig
Tone
Wenche Sandvold
Gunn Synnøve
BERIT
Hilde Vaka
Susanne
Solveig Karin
Perly Pedersen
Katrine
Kaja Wathne
Elisabeth Pettersen
Maria Shanilyn
Barbro
Heidi Marie
Inger karin
Kersti
Kjersti J.
Norunn
Therese Holmen
Nina Lønning
Ragnhild Eline
Turid
Elisabeth
Helen Kaspara
Sidsel
Louise
Christine
Borghild

Simonsen
Larsen
Østbø
Røen
Handeland
Lund
Selsås
Eilertsen
Davidsen
Vikre
Didriksen
Brøndbo
Ådland
Sjøen
Lyngstad
Worre
Skeie
Jakubowska
Knutsen
Liknes
Jakobsen
Apeland
Hop
Svendsbø
Andreassen
Skår
Vea
Eng
Nilsen
Grindhaug

Hanne Jorunn
Pindy
Ilsa Maud
Sølvi A.
Magni Bårdsen
Gunn Elise
Kristi Anne B
Åse
Kristin
Gunn
Evy
Miriam Sandslett
Nina
Solveig Maria
Beate Sirnes
Liss
Anne-Margrethe Lindaas
Katarzyna
Anne Lene
Jorunn Margrethe
Tone lise
Nina
Helga Synnøve
Nina Haugset
Beathe
Gerd Lovise
Karoline
Nina Merita
Wendy K.
Elin

Menn:
Gåsland
Rogers
Vermundsen
Tangjerd
Arnø
Knutsen
Hovden
Røkke
Grinde
Johansen
Svennes

Leif Ove
James
Kristian Skjold
Espen
Kjell Ingve
John Geir
Nils Reidar
Oddmund Sigvart
Øyvind
Bjørn Harald
Ronny

Jordbrekk
Sandven
Langfjord
Ferkingstad
Lund
Sjøen
Karlsen
Paulsen
Sellevold
Tveit
Fylkesnes
Breivik
Eide
Ådland
Solvang
Våga
Bjørge
Hauge
Gulliksen
Jackson
Bjordal
Sommerfeldt
Grindhaug
Ness
Abrahamsen
Kallekott
Jacobsen
Liknes
Kvalavåg
Fjellkårstad
Vikra
Halvorsen
Helgesen
Kvamme
Fjeldkårstad
Flatebø
Haukås
Lodden
Naustvik
Bowitz-Øygarden
Aarhus
Lanes
Varne
Utvik

Trond Harald
Leif Harald
Hans Erik
Kjell
Eilert
Brian Paul
Torbjørn
Rune Grønn
Espen
Olav
Ole Erik
Ronny
Arne
Geir Sigurd
Svein
David
Olsen Bettum
Frank Terje
Øydvin Martin
Fredrik
Alf Arne
Geir Sofus
Jan Erik
Jostein R.
Oleiv
Johan
Svein
Gunnar
Ronny
Ørjan
Hein
Fredrik
Per
Svein Tore
Eirik
Øyvind
John Gunnar
Kenneth
Karl Inge
Nils J.
Dag Inge
Haagen
Terje
Trygve

Eriksen
Brochs
Hemnes
Thorstensen
Krogdahl
Hetland
Lillebø
Instebø
Sivertsen
Jacobsen
Dalen
Hop
Bårdsen
Nielsen
Rutledal
Tveisme
Andreassen
Mjåseth
Andreassen
Solheim
Lie
Skarholm
Johannessen
Ytreland

Yngve
Rudi
Lars Jonny
Jan Sigmund
Erik
Ståle
Kjell-Otto
Ronny
Petter Meidell
Richard
Rune
Lars Sigvart
Sverre Djønne
Knut
Eirik
Nils Helge
Atle
Eirik Magnus
Atle
Sævar
Bjørn Mathias
Øystein
Ernst L.
Ole

3. Kommunestyret velger følgende 3 menn og 3 kvinner som meddommere til Haugalandet
og Sunnhordland jordskifterett:

Kvinner:
Bøe
Klæhaug
Pedersen

Ann-Hilde
Susan
Britt Johnsen

Jacobsen
Leknes

Richard
Georg

Baarsrud

Thor Inge Wilhelm

Menn:

Administrasjonen gis myndighet til å komplettere listene med meddommere med 4 nye kandidater til møte i
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/2537

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

25.05.2020
15.06.2020

VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021-2025
Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre foreslår følgende skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025

SAKSFRAMSTILLING
I vedlagt brev fra fylkesordføreren av 07.02.2020 blir kommunen bedt om å
komme med forslag til navn på skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025. Utsatt frist er avtalt
til etterkant av kommunstyrets møte den 15.06.2020.
Det skal oppnevnes 36 skjønnsmedlemmer fra Karmøy. Kommunestyret skal foreslå minimum 43
personer. Det må være et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord/skogbruk. Det etterspørres særlig kompetanse knyttet til ulike sider av bruk og drift av fast
eiendom. Det er også viktig at noen av skjønnsmedlemmene har kompetanse innenfor regnskap.
Vilkår for å kunne bli valgt
Generelle krav, jf. domstollovens § 70:
- ”Tilstrekkelige norskkunnskaper”
- ”Personlig egnethet til oppgaven”
- Stemmerett mv, jf. regler om fradømmelse av stemmerett, innføring i folkeregisteret og
statsborgerskap.
- Økonomiske forhold, jf. § 70 annet ledd nr. 3 om gjeldsforhandling, konkursbehandling og
konkurskarantene.
Det er ingen øvre aldersgrense for å bli skjønnsmedlem.
Vandelskontroll for foreslåtte skjønnsmedlemmer utføres av fylkeskommunen.
Prosess for å finne fram til kandidater
Utvalget av skjønnsmedlemmer for inneværende periode er blitt kontaktet og forespurt om de er
villige til å stille seg til disposisjon for neste periode. Det er også noen som har meldt sin
interesse for dette vervet i forbindelse med utlysning etter meddommere og skjønnsmedlemmer
for neste periode.
I tråd med tidligere praksis legges saken fram for formannskapet uten forslag til kandidater.
Forslag til et utvalg på minst 43 skjønnsmedlemmer må fremmes under formannskapets
behandling av saken. Formannskapets innstilling skal legges ut til offentlig ettersyn.

Oversikt over vedlegg:
 Brev fra fylkesordføreren av 07.02.2020
.
Sett inn saksutredningen over denne linja 

Fylkesordfører

Kommunene i Rogaland
Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Deres
ref.:

07.02.2020
2019/50792
3

Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025
I samsvar med skjønnsprosesslovens § 14 skal fylkestinget oppnevne et utvalg av
skjønnsmedlemmer.
Utvalget av skjønnsmenn oppnevnes etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Av
lovens § 14 fremgår det at ”Oppnevningen foretas innen 15. oktober året etter hvert
kommunestyrevalg, og gjelder fra 1. januar det påfølgende år”. Justis- og
beredskapsdepartementet anbefaler i sitt brev datert 13.12.19 at valget foretas samtidig med
valg av forliksrådsmedlemmer.
Under henvisning til ovennevnte frist for oppnevning, ber fylkesordføreren om at
forslag fra kommunene foreligger senest 30. april d.å. (for behandling i fylkestingets junimøte).
Forslaget fra kommunene skal inneholde:
• Fullt navn
• Adresse
• Fødselsnummer
• Telefon
• Stilling og yrke
• E-postadresse
• Angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i
Vennligst bruk vedlagt mal.
KRAV
Kravet om angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i, er en forutsetning for optimal,
allsidig sammensetning av utvalget. For eksempel kan opplysning om en spesiell fagutdanning
være nyttig. Det må særlig påses at utvalget får tilstrekkelig antall personer med innsikt i
bygningsvesen og i jord-/skogbruk. Også personlige forutsetninger og formelle forhold vil bli
tillagt vekt, jfr. skjønnsprosessloven §14.
Vi gjør oppmerksom på at flere domstoler overfor Domstoladministrasjonen har uttrykt at de i
liten grad har bruk for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse. De samme
domstolene gir uttrykk for at det er viktigere med skjønnsmedlemmer med kompetanse
knyttet til ulike sider av plan- og reguleringsprosesser og bygg- og anleggsvirksomhet.
Et annet felt som er spilt inn er kompetanse innenfor økonomi, revisjon og regnskap.

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Telefon
51 51 66 00

E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Kommunenes forslag bør inneholde cirka 20 prosent flere navn enn det antall som skal velges.
Forslagene kan gjerne begrunnes.
ANTALL
Departementet har fastsatt antall skjønnsmenn i Rogaland til 321 og har i sitt brev datert
13.12.19 overlatt fordeling på domssognene til fylkeskommunen.
Inneværende valgperiodes fordeling av skjønnsmedlemmer på kommunene innenfor hvert
domssogn legges til grunn ved oppnevning for de neste fire år. Det er tatt hensyn til
kommunesammenslåingene og tallene er oppjustert i samsvar med disse.
Dalane 33
Eigersund 18
Lund 6
Sokndal 6
Bjerkreim 3
Haugaland 125
Karmøy 36
Haugesund 35
Tysvær 15
Vindafjord 13
Sauda 11
Suldal 9
Bokn 4
Utsira 2

Stavanger 79
Stavanger 30
Strand 16
Sola 15
Randaberg 12
Hjelmeland 5
Kvitsøy 1
Jæren 88
Sandnes 36
Klepp 14
Time 14
Hå 14
Gjesdal 10

Med hilsen

Marianne Chesak
fylkesordfører

Vedlegg1 Mal for innrapportering skjønnsmedlemmer
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.
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EVALUERING AV PRØVEPROSJEKT MED PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre vil videreføre finansiering av 25 % av lønnskostnaden knyttet til en
heltids prostidiakonstilling i Karmøy kommune for resten av 2020 samt 2021. Kostnaden
for siste del av 2020 vil være kr. 75.000, og tas fra formannskapets disposisjonspost.
Midlene overføres til tjenesteområde Sosial.
2. Lønnsmidlene for 2021 innarbeides i budsjettet med kr. 200.000.
3. Bevilgningene for både 2020 og 2021 gis under forutsetning av at Stavanger bispedømme
og Karmøy kirkelig fellesråd viderefører sin andel av lønnsmidlene.
4. Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen dersom prosjektet viser seg å være
vellykket. Prosjektet evalueres våren 2021.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Karmøy kirkelig fellesråd (KFF) sendte våren 2019 en søknad til Stavanger bispedømme og fikk
innvilget 50 % finansiering av ettårs prøveprosjekt med prostidiakon i heltidsstilling i Karmøy.
Denne tildelingen var under forutsetning at KFF fikk finansiert resterende midler gjennom andre
kanaler.
På bakgrunn av dette ble det utarbeidet sak til kommunestyret i Karmøy kommune (sak 15/19).
Her besluttet kommunestyret at 25 % av lønnskostnaden skulle finansieres fra formannskapets
disposisjonspost. Lønnskostnad var knyttet til et ett års prøveprosjekt med en
heltidsdiakonistilling i Karmøy. Kommunens andel av kostnaden er på kr. 200.000.
Prostidiakonistillingen er således et samarbeid mellom KKF (arbeidsgiver), Stavanger
bispedømme og Karmøy kommune. Det konkrete arbeiet startet i august 2019 og det er således
satt av midler til august 2020.
Diakoni handler blant annet om nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kampen om
rettferdighet. Dette er viktige felt som både KKF og Karmøy kommune ønsker å arbeide med.
KKF, Karmøy prosti og Karmøy kommune har sammenfallende grenser. Dette gir en grei mulighet
for samarbeid.
I rundskriv 1-6/2009 om «Rett til egen tros- og livssynsutøvelse» påpekes også at de som er
avhengig av praktisk og personlig bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten har rett
til å få sine muligheter til egen tros- og livssynsutøvelse ivaretatt. Prostidiakonen har en sentral
rolle for å ivareta disse grunnlovsbestemmelsene om religions- og ytringsfrihet.
Prostidiakonistillingen i Karmøy har arbeidet særlig innen følgende tre områder (jf. sak 15/19):
1.
Diakoni og fellesskapsbygging blant eldre
2.
Ungdomsdiakoni
3.
Inkludering av ungdommer med utviklingshemming
I den politiske saken stod det også at «Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen
dersom prøveperioden viser deg å være vellykket». Da stillingen ikke ble besatt før august 2020,
mener rådmannen det er for kort periode for en skikkelig evaluering. Det er likevel utarbeidet en
enkel evaluering av arbidet så lang, og ett av elementene her er en enkel spørreundersøkelse.
Forarbeid og hensikt med spørreundersøkelsen
I forarbeidet fikk administrasjonen,, i samarbeid med prostidiakonen, en oversikt over utført
arbeid og tanker om fremtidige arbeidsområder. Oversikten ligger som vedlegg til saken. Denne
oversikten og tidligere skrevet politisk sak (15/19) ble benyttet i utforming av
spørreundersøkelsen.
Hensikten med undersøkelsen var å få innspill på utført og planlagt arbeid. Innspillene sier i første
rekke noe om hvordan arbeidet er blitt mottatt og vurdert av de som arbeider innenfor de tre

områdene (diakoni og fellesskapsbygging blant eldre, ungdomsdiakoni og inkludering av
ungdommer med utviklingshemming). I forhold til de tre områdene ble ansatte, eller de som har
vært i kontakt med brukerne, vurdert å være best egnet til å gi tilbakemelding. Da arbeidet har
pågått i relativ kort tid, ble det vektlagt å lage en enkel og kort undersøkelse. Undersøkelsen er
utformet slik at den kan det gi innspill til nåværende og fremtidig arbeid på feltet.
Nedstengningen av landet grunnet covid19 kom også i prosjektprøveperioden. En del planlagte
prosjekter måtte derfor utgå.
Undersøkelsen ble sendt ut til de som hadde noe kjennskap til arbeidsområdet til prostidiakonen.
Det å ha kjennskap til arbeidet ble vurdert å være viktig for å få konstruktive tilbakemeldinger.
Resultater fra undersøkelsen
Undersøkelsen var anonym og ble sendt til 53 respondenter, hvorav 42 svarte. Dette gir en
svarprosent på 79,3 %. Det er særlig respondenter fra Karmøy kommune og Den norske kirke som
bidrar til den høye svarprosenten. Her har samtlige respondenter svart. I kategorien frivillig
organisasjon/ annen organisasjon og annet er det noe lavere svarprosent.
Det første spørsmålet gav informasjon om hvor respondenten har «sitt virke». Videre gir
spørsmålet også mulighet til å se hvordan arbeidet oppfattes av ulike aktører.

Det andre spørsmålet gikk på hvilken kjennskap respondenten hadde til prostidiakoniarbeidet.
Svaralternativene var her; direkte samarbeid, deltakelse i arrangementene og kjennskap til
tjenestene som tilbys. Respondenten kunne velge flere alternativer samtidig noe ca. halvparten av
respondentene gjorde. Krysset respondenten av på «direkte samarbeid og/eller deltakelse i
arrangement» kan en forvente bedre kunnskap om arbeidet, enn om «kjennskap til tjenestene som
tilbys» ble valgt. Om en summerer opp alle svaralternativene får en opp diagrammet nedenfor.

»Kjennskap til tjenestene som tilbys» indikerer at respondenten ikke har vært direkte involvert i
arbeidet. Det er 7 respondenter som har krysset av for bare «kjennskap til tjenestene som tilbys».
Resten av svarene er gitt i kombinasjon med andre alternativer. Dette gjelder også de to andre
kategoriene. Dette indikerer at respondentene (som gruppe) trolig innehar «praktisk- og
erfaringsbasert» kunnskap. Dette kan være viktig kunnskap for å gi konstruktive tilbakemeldinger
på arbeidet. De ulike svaralternativene på spørsmål to er gjennomgående ganske likt fordelt på de
ulike aktørene.
På spørsmål tre var 35 av respondentene (83 %) enige i at arbeidet var nyttig, 4 (10 %) var noe enig
og 3 (7 %) mente verken eller. Ingen av respondentene krysset av for at de var noe uenig eller
uenig i utsagnet. Følgelig svarer 93 % av respondentene at de er enige eller noe enig i at arbeidet er
nyttig.

Om en ser på hva de ulike aktørene har svart er det noen marginale forskjeller. Ansatte, eller de
med tilknytning til Den norske kirke, har alle svart «enig» i at arbeidet til prostidiakonen er nyttig.
Hovedtyngden av ansatte eller de som har oppgaver i Karmøy kommune krysset også av for enig.
Slå en sammen gruppene «frivillige organisasjon/annen organisasjon og annet» var 71 % enig eller
noe enig i at arbeidet var nyttig. Den største andelen av denne gruppen var enig i utsagnet.
Innenfor denne gruppen har en relativt større andel svart at de har «kjennskap til stillingen og
tjenestene som tilbys». Det kommer også frem i kommentarfeltene på det siste spørsmålet.
I det siste spørsmålet blir respondenten spurt om å dele egne betraktninger/tanker. Her valgte 36
av 42 respondenter å gi skriftlig tilbakemelding. Tilbakemeldingene er stort sett positive, og noen
inneholder forslag til fremtidig arbeid. Eksempler på noen tilbakemeldinger er gjengitt under:
- Jeg mener arbeidet er viktig for å fremme ulike brukergruppers rett til å utøve/praktisere eget tros

og livssyn.
- Det er utrolig flott og oppleve at en gruppe som gjelder eldre med psykisk utviklingshemming har
fått et tilbud. Det er nok en gruppe som er blitt litt glemt. Veldig positivt å ha henne også i disse
coronatider å være en naturlig kontaktpunkt mellom kommunen og kirken i forhold til felles arbeid
og løft i den vanskelige tiden.
En del av innspillene kan spores tilbake til de som svarte på undersøkelsen. Derfor er de skrevet
noe om for å sikre anonymitet men ikke miste essensen. Innspillene er vedlagt saken.
Finansiering:

For at prostidiakonistillingen skal videreføres i 100 % stilling betinger det fortsatt samarbeid
mellom Stavanger bispedømme, Karmøy kommune og Karmøy kirkelig fellesråd.
De senere årene har staten oppjustert diakonimidlene til bispedømmet. Stavanger bispedømme er
interessert i å fortsette finansieringen gitt at de får midler til formålet. Signalene er at en slik
oppjustering også vil gjelde for de neste årene. KFF vil fortsette finansieringen så lenge Karmøy
kommune og bispedømme bidrar med sin andel.
KKF anslår at lønnskostnaden knyttet til prostidiakonen, inkl. sosiale utgifter, vil beløpe seg til om
lag kr 800.000. Nedenfor er en skisse til hvordan finansieringen kan videreføres.
Finansieringsinstans
Stavanger bispedømme

Karmøy kommune
KKF/Diakonistiftelsen
Rogaland

Prosentvis dekning/anslått
kostnad
50 % kr 400 000

25 % kr 200 000
25 % kr 200 000

Kommentar
Interessert i å fortsette
finansieringen forutsatt at
diakonomidlene kommer til
bispedømmet.
KKF vil videreføre
finansieringen så lenge
Karmøy kommune og
bispedømme er med.

Rådmannens kommentarer:
Rådmannen er i utgangspunktet positiv til å videreføre finansiering av prostidiakonstilling i
Karmøy i en begrenset periode. Det er ønskelig med mer erfaring før prosjektet avsluttes eller
forlenges. Rådmannen ønsker samtidig å peke på at det i årene som kommer blir behov for
tydelige økonomiske prioriteringer. Det anbefales at tilskuddet videreføres i 2020 og 2021,
forutsatt at stillingen får midler fra Stavanger bispedømme og KFF. Rådmannen vil så, på
bakgrunn av evalueringen og den økonomiske situasjonen, vurdere om finansieringen fra Karmøy
kommune skal anbefales.
Tilskudd til Den norske kirke utløser ikke tilskudd til andre livssynssamfunn i tilfeller der
formålet med bevilgningen er sosialt hjelpearbeid utenfor egentlige kirkelige formål, jf. rundskriv
V15-B/2009: Kommunalt tilskudd til tros og livssynssamfunn
Rådmannen anbefaler at Karmøy kommune gir et tilskudd på kr. 75 000 for inneværende år, og at
det settes av kr. 200 000 i budsjetforslag for 2021.
Rådmannen i Karmøy, 13.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg:
- Svar fra respondentene på spørsmålet; «Vi setter stor pris på om du kan dele
erfaring/tanker om prostidiakonens arbeid. Dette vil være av stor nytte for oss !»
- Oppsummering av aktivitet i Prostidiakonstillingen og noen bertraktninger

Svar på spørsmål 4, «Vi setter stor pris på om du kan dele erfaring/tanker om
prostidiakonens arbeid. Dette vil være av stor nytte for oss!
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Jeg har ikke jobbet direkte med henne, men ser det som et viktig arbeid. Har
fått nyttig informasjon gjennom henne.
Prostidiakonen har i høst hatt et opplegg for boligene i xxx (tatt bort navn på
bolig), "Bli kjent i kirken". Dette arbeidet har jeg vært så heldig å få delta på
samlingene (4 stk).Ser at dette teamet har vært til glede for brukere og ansatte
som har fått delta i kirken, etterfulgt av kveldsmat i menighetshuset. Ser at det
er viktig at diakoniarbeid rettet mot boliger for utviklingshemmede er viktig,
der de kan få delta på sin måte, få oppgaver som er tilpasset funksjonsnivået.
Der det også er med på å skape en trygghet mot det at i kirken foregår det
begivenheter som er rettet mot glede som sorg. De har fått mulighet til å bli
kjent med ansatte i kirkens roller, litt om oppgaver de har, har fått ta på, prøve
deler av prestens klær, tenne lys i globen. Bare positive tilbakemeldinger fra
ansatte og de brukerne som kan uttrykke seg verbalt, eller med annen
tilbakemelding. Viktig arbeid! Håper at dette er kommet for å bli. Integrering
er viktig.
xxx (tatt bort navn) har ikke hatt noe erfaring/samarbeid og kan derfor
vanskelig uttale seg om nytten.
Det er utrolig flott og oppleve at en gruppe som gjelder eldre med psykisk
utviklingshemming har fått et tilbud. Det er nok en gruppe som er blitt litt
glemt. Veldig positivt å ha henne også i disse coronatider å være en naturlig
kontaktpunkt mellom kommunen og kirken i forhold til felles arbeid og løft i
den vanskelige tiden.
Det er viktig at en person kan ha ansvar for koordinering av tilbud fra kirken
til mennesker med en utviklingshemming på tvers av
institusjoner/bofellesskap og menigheter. I tillegg tror jeg sykehjem, f.ek.s
lindrende enhet/øyeblikkelig hjelp på Norheim Bu og behandling kunne
trenge noen som gikk litt inn i omsorgsoppgaver som f.ek.s en sykehusprest
gjør. Særlig for dem som kommer på den avdelingen er det veldig mye
uavklart og usikkert rundt hvordan livet blir fremover og de har behov for
mer samtale enn andre. Et samarbeid om dette har kommunen og kirken
allerede hatt oppe som en intensjon å jobbe videre med etter sist bispevisitas
på Norheim.
Vi kontaktet denne ift dødsfall i familien til en vår3e bruker og fikk god
veiledning. Bra at stillingen er besatt av fagperson innen vernepleie som har
god kompetanse på brukergruppen utviklingshemmede.
Tilrettelagt bistand og deltakelse i fht tro/livssyn er viktig for brukergruppen
utviklingshemmede. Prostdiakonstillingen har gitt nyttige bidrag på dette
området. Viktig at stillingen er bevisst sin rolle og avgrensningene i fht denne.
Jeg var xxx (tatt bort stilling og tidspkt). Prostidiakonen har vært samlende for
Karmøy, hun har tatt tak i tiltak for utviklingshemmede, ungdommer, eldre,
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hatt info og foredrag om sorg inn i kommunale foretak, hun har vært en
pådriver for frivillighet og samarbeid med kommunale organer/institusjoner,
har fått til samtaletilbud i coronakrisen, har gått frivillighet som kan bidra der
det trengs. Hun har senket terskelen slik at frivillige kan bidra også inn i
kommunal setting.
Har kun vært på 2 møter med henne, veldig kjekk jente/ dame, virker veldig
flink, men usikker på om behovet er der?
Denne stillingen åpner opp for å gi et tilbud til grupper som ellers ikke har så
mye tilbud, feks eldre med Puh som ellers ikke har noe dagtilbud.
Jeg mener arbeidet er viktig for å fremme ulike brukergruppers rett til å
utøve/praktisere eget tros og livssyn.
I vår avdeling kunne det vært ønskelig at prostdiakonen om arbeidet
fortsetter hadde kommet ut i vår avdeling og vært sammen med beboerne i
form av forskjellige aktiviteter og åndelig påfyll. Har forstått at kirketreffene
på Åkra har vært veldig positivt for våre beboere.
Min opplevelse er at prostidiakonen har fått til mye på kort tid, og at dette har
hatt betydning for mange grupper. Det være seg eldre, ungdommer og
mennesker med psykisk utviklingshemming. Videre er min opplevelse at
ansatte i kirken, kommunen og andre organisasjoner har fått nytt godt av
prostidiakonens arbeid og tilnærming. Jeg håper virkelig at stillingen kan
videreføres.
God oppfølging i forhold til vår brukergruppe (psykisk utv.h) Vært inne å
informert i forhold til sorgarbeid. Planen er at hun skal inn til høsten på
personalmøte. Hun har i tillegg godt opplegg i bli kjent med kirken. Dette var
veldig positivt for brukerne og vi håper dette er et tilbud som vil fortsette.
Vi i xxx (tatt bort sted) har vært så heldige å få delta i torsdagsmorgenen med
prostdiakonen, dette har vært et supert opplegg, det som er trist er at det er
altfor dårlig oppmøte fra andre boliger, eller personer med
utviklingshemming som bor hjemme.
Samarbeidet om planlegging førstehjelpsopplæring for småbarnsforeldre i
forbindelse med babysang. Viktig og populært tiltak i Kopervik der det har
blitt gjennomført.
Brukerne våre synes det er kjekt å gå på disse tilstelningene som er tilrettelagt
for dem.
Det finnes så mye gode ressurser i kommunen som ofte blir glemt. Her kan en
få gjort mye godt arbeid fra flere samarbeidspartner. Viktig å ha godt
samarbeid på tvers av organisasjoner, lag og foreninger. Desv er ikke er ikke
alle så flinke til dette og da får vi ikke alltid med oss hvilken jobb de gjør. Vet
lite om hva arbeid prostdiakon har gjort/hatt?
Hun har vært på xxx (tatt bort navn) og informert om arbeidet. Vi har ikke
hatt noe direkte samarbeid utover dette. Ut fra det hun fortalte virket
oppgavene meningsfulle. Utfordringen er at hun fort kan bli stående veldig
alene uten kollegaer og at det tar tid å bygge relasjoner med
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samarbeidspartnere. Foredrag og støttefunksjoner er kanskje det mest
hensiktsmessige for at arbeidet skal være effektivt. Kartlegging av målgruppe
og evt. tiltak i samarbeid med andre aktører er viktig
Jeg opplever prostidiakonen som engasjert i sitt arbeid. Hun tenker helhetlig
for Karmøy under ett, samtidig som ulike behov tilpasses bygd og menighet.
Prostidiakonen viser oppriktig engasjement for ulike sårbare grupper. Hun
har gått direkte inn i aktiviteter som ressursperson. I tillegg har hun vært
administrator og pådriver for program på tvers av faggrupper. Jeg anser det
som verdifullt med en diakon som arbeider på tvers i et fellesråd og i en
kommune, og ikke har sitt mandat først og fremst utifra en menighet.
Jeg opplever det som en god og trygg måte til å få hjelp og råd for min bror.
At han blir fulgt opp og tatt vare på innen kirken. Noe jeg opplevde var
vanskelig å få til før. Jeg synes det har vært til god hjelp for oss. Viktig jobb for
en litt glemt gruppe. Håper inderlig at dette gode arbeidet fortsetter.
Me har hatt fleire møter og skulle starta opp eit nytt tiltak, men dessverre kom
Corona19 og stoppa det.
Prostidiakonen har vært proaktiv og tatt initiativ for samarbeid om viktig
diakonalt arbeid. Hun har bidratt til forbedringer i arbeidet med andakter på
sykehjemmet. Hun har tatt initiativ til arrangement i menigheten for
mennesker med utviklingshemming. Hun har bidratt til faglig refleksjon og
utvikling i staben hos oss. For oss har hun vært en viktig inspirasjonskilde,
tilrettelegger og initiativtaker i vårt diakonale arbeid lokalt.
Jeg mener det er et arbeid som kan være nyttig i forhold til sorgarbeid for
psykisk utviklingshemmede. Det kan være en støtte for personalet i dette
arbeidet.
Jeg arbeider særlig med integrering av utviklingshemmede og har dette året
satt stor pris på å ha en samarbeidspartner med nær kontakt/kjennskap til
kommunale instanser/funksjoner. I arbeidet med å nå flere unge har det vært
flott å ha en samarbeidspartner å tenke/planlegge med. I arbeidet med
fritidstilbud til utviklingshemmede må vi jobbe på tvers av de ulike
menighetene og lokalsamfunnene for å få levedyktige tilbud. Prostidiakonen
har vært en svært viktig del av denne tenkningen/tilretteleggingen. Et år er
kort tid til å få på beina varige forandringer, så jeg håper inderlig stillingen
kan videreføres. Flere av menighetene i Karmøy har kun en liten
diakonistilling eller ingen i det hele tatt, så prostidiakonen er viktig for alt
kirkelig omsorgsarbeid i hele kommunen.
Jeg har kun samtale erfaring, men tenker stillingen har verdi. Jeg tenker det er
ryddig å ha en avklaring hvordan samarbeidet skal være med kommunen.
Jeg er svært glad for at vi har fått en prostidiakon i Karmøy. Som xxx (tatt bort
titler) har jeg hatt en nært samarbeid med Janne Kristine Eng når det gjelder
inkludering av mennesker med utviklingshemming i kirkelig sammenheng.
Jeg opplever at prostidiakonen bidrar på en svært god måte med å sette alles
rett til tro- og livssynsutøvelse på dagsorden og gi bistandsyterne adekvat
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informasjon og hjelp. Med sin yrkesfaglige bakgrunn både som vernepleier og
kirkelig ansatt har hun kjennskap til utfordringer og tilretteleggingsbehov, og
finner gode løsninger sammen med nærpersoner og ansatte. Janne Kristine
har startet opp og planlegger gode tiltak som vil kunne være til glede og nytte
for mange i målgruppen. Vi håper derfor at stillingen prioriteres og at det
gode arbeidet/samarbeid kan fortsette.
Det virker for meg som dette er en stilling som er veldig viktig og nødvendig
at fortsetter. På den korte tiden prosjektstillingen har vart, har prostidiakonen
fått utrettet mye, bygd nettverk og jeg tror at mange har nytte av og ikke
minst setter stor pris på det gode arbeidet som er startet opp. Mye mer kan bli
utrettet og derfor er det ønskelig at stillingen går over i en fast stilling.
Prostidiakonen var pådriver og organiserte oppstart av sorggruppe. Dette er
et viktig arbeid innenfor kirkens diakonale arbeid.
Mine tanker om prostidiakonens arbeid er at det er en stilling vi trenger. Som
fra mitt ståsted fyller opp prosjekter og samarbeid i kirkene. Prosjekter jeg
brenner for å som jeg ser nå blir løftet frem og gjort noe med. Samarbeids
prosjekter som gir nye grupper tilgang og tilhørighet i kirken. Erfaringene
mine med prostidiakonens arbeid er å treffe et dyktig og kreativt menneske
som er levende interessert for mennesker og jobben sin.
Stillingen er nyttig for diakonien på Karmøy, men samtidig er det viktig at
denne stillingen ikke må gå på bekostning av diakonstillingen i xxx og xxx
(tatt bort navn på menighet). Nå ble dessverre stillingen der delt opp i
småbiter og fordelt på forskjellige personer. Disse gjør nok en god jobb, men
dette er å svekke diakontjenesten.
Innledningsvis er det grunn til å takke Karmøy kommune har positivt har
medvirket til at vi fikk denne prøveperiode av stillingen som prostidiakon.
Tjenesteordning for diakoner viser de konkrete og viktig oppgaver som er lagt
inn under diakonien. Stillingen som prostidiakon i Karmøy har etter mitt syn
allerede i denne korte prøveperioden vist seg å "treffe" en brev bruker gruppe.
Den er videre med og bidrar til et tettere tverrfaglig samarbeid kommune og
kirke i og med at den treffe så mange og ulike aldersgrupper, i ulike
livssituasjoner, vi har også i vår kommune. På sin særegne/positive måte vil
prostidiakonen kunne bidra til å avhjelpe vanskelige livssituasjoner ( sammen
med kommunens øvrige flinke fagfolk) og dessuten være et "vindu" for
dypere eksistensielle livsspørsmål. En stilling som ved sitt særpreg reflekterer
menneskets helhet, og således bidra til tilfredsstillende livskvalitet for
kommunens innbyggere. I Norge har vi i dag veldig få prostidiakoner. Kunne
kommune se muligheten til at vi kan få stillingen permanent, vil Karmøy
kommune også være en av svært få foregangskommuner på dette feltet. Få
Prostidiakonen gjør en svært god jobb. Hun er nytenkende og evner å få til
samspill mellom soknene og setter i gang fellestiltak. ‘Bli kjent i kirken’-kurs
for psykisk utviklingshemmede er verdt å nevne. Også arbeidet med felles
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samtaletelefon for prostiet i den spesielle tiden vi er i er noe, blant flere ting,
dom kan nevnes. Håper stillingen føres videre!
Jeg har opplevd at prostidiakonen utfører et veldig godt arbeid ifht.
mennesker med utviklingshemning. Hun gir de et tilbud på dagtid, noe som
det er svært lite av for denne gruppen, de får også en tilknytning til kirken.
Prostidiakonen er en døråpner inn til mange ulike miljøer for kirken i Karmøy.
Diakonen setter fokus på grupper i våre menigheter som menighetene selv i
ulike grad har i fokus. Hun er en god faglig samtalepartner for de ansatte og
kommer med tydelige og gode innspill på hvordan ting kan utføres for og i
samarbeid med ulike grupper. Hun er ikke redd for å prøve nye ting og
avslutte om det ikke fungerer. Hun møter mennesker med en åpen holdning
og inviterer til samarbeid. Prostidiakonen er viktig for kirken i Karmøy. Både
for menighetene og de som er ansatt i menighetene. Vi er mange som håper på
et framtidig samarbeid med prostidiakone.
Prostidiakonen er en initiativrik og nyttig medhjelper i arbeidet og en god
sparringpartner i utfordringer. Jeg har hatt direkte samarbeid i forbindelse
med xxx (tatt bort navn) i Kopervik. Hun har deltatt på planleggingsmøter
med nyttige innspill og i gjennomføring av informasjonsmøte, noe som gir
trygghet i arbeidet. Hun har deltatt på samarbeidsmøter der mulige diakonale
oppgaver diskuteres. Vår barne- og ungdomsarbeider har hatt stor glede og
hjelp i forbindelse med Babysang. Generelt er prostidiakonen en person det er
lett å komme i kontakt med og få hjelpe av. Det er et tydelig behov og ønske
fra ansatte i Kopervik at stillingen skal fortsette.

RAPPORT
Oppsummering av aktivitet i Prostidiakon-stillingen så langt,
og noen betraktninger
Jeg startet i jobben som Prostidiakon 19.aug 2019. Mye av tiden har gått til å kartlegge behov, se på
muligheter for nyttige tiltak, knytte kontakt med potensielle samarbeidspartnere og gjøre dem
oppmerksomme på muligheten for hjelp av/samarbeid med Prostidiakonen.

Diakoni blant mennesker med psykisk utviklingshemming
- Her har jeg bl.a. møtt avdelingslederne i Bolig- og miljøarbeidertjenesten, og via dem gått ut
med et tilbud til kommunale omsorgsboliger om å bistå med veiledning og hjelp i sorgarbeid
blant utviklingshemmede. Jeg har så langt hatt 2 oppdrag innen dette. Jeg har også vært
tilgjengelig for personal i boliger for veiledning innen denne tematikken, og dette har blitt
benyttet i.fm. ett tilfelle. Har fått tilbakemeldinger på at dette var svært nyttig.
-

I november ble det gjennomført «Bli kjent i kirken-kurs» i Falnes. Dette er et konsept med
tema-samlinger som skal gjøre deltakerne bedre kjent med sin lokale kirke på en særlig
tilpasset og tilrettelagt måte. Dette kurset rettet seg mot mennesker med
utviklingshemming. 8 deltakere var med på kurset, og vi hadde 4 samlinger.

-

Hjemmebesøk i omsorgsbolig.

-

I mars starter vi opp «Bli kjent i kirken» i Veavågen kirke. 8 deltakere ble påmeldt til et kurs
på 2 samlinger. Vi fikk kun gjennomført den ene samlingen før korona-situasjonen gjorde at
vi måtte utsette siste samling.

-

Etter en henvendelse fra en ansatt i Myrdalsvegen omsorgsbolig ble det startet opp et
prøveprosjekt i Åkra kirke som vi kaller «Kjerke-treff». Det ble etterspurt et tilbud til
mennesker med psykisk utviklingshemming som er eldre/ikke har dagtilbud. Treffene foregår
tirsdager i oddetallsuker kl.11.30-13.00. De består av en kort samlingsstund med mye sang,
sunn lunsj med havregrynsgrøt og frukt, «kaffidrøs» og «velvære-avdeling» hvor deltakerne
får mulighet til å få håndmassasje. Vi har gjennomført 5 samlinger så langt.

-

Jeg har også ledet arbeidet med planlegging og forberedelser til en Påskesamling med
påfølgende kvelds i Torvastad kirke for mennesker med psykisk utviklingshemming som
sokner til denne kirken. Samlingen skulle være like før påske, så den måtte dessverre avlyses
pga. korona-situasjonen.

-

Ellers er jeg i samarbeid med ressurspersoner i Kirkens HEL-arbeid i distriktet, og prøver å nå
ut til så mange som mulig med info om fellesarrangement og tilbud som retter seg mot
mennesker med utviklingshemming. Dette er for eksempel div leir- og tur-tilbud, og enkle
fellesarrangement som årlig juletrefest.

Barn og unge
- Forandringshuset, Kopervik, er et fritidstilbud rettet mot ungdom i Kopervik. Dette startet
opp i 2019, og jeg har vært med som en støttespiller for lederen i arbeidet Despina
Dimitrova. Mange ungdommer har benyttet seg av tilbudet, og man er nå i en prosess for
gjøre noen endringer i tilbudet av hensyn til målgruppen. Jeg er med i denne prosessen.
-

I 2019 søkte jeg om, og fikk tildelt, midler for å kjøpe inn kiste og kunstige blomster til bruk i
temasamlinger om begravelse/sorg i Trosopplæringen i Karmøykirken. Kisten er kjøpt inn, og
er allerede brukt på en samling for 6-åringer. I tillegg har jeg fått kjøpt inn et lite lager av en
småbok som prestene kan dele ut i sørgesamtaler hvor det er barn i nærmeste familie. Man
kan da bruke denne boken som hjelp i samtale om sorg og død sammen med barna.

-

Hauge Videregående Skole jobber med å hjelpe sine elever til en mer aktiv og meningsfylt
fritid. Jeg har vært i dialog med dem om dette.

-

Har hatt noe individuell oppfølging av unge mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Eldre
-

Startet med å se på samlingene på Vea sykehjem som Karmøykirken har ansvar for. I
samarbeid med diakon på Vea er disse samlingene nå litt mer tilrettelagt, bl.a. ved at det er
mer sang og musikk på samlingene, og det skal gi eldre hyppigere mulighet for å delta i
nattverd.

-

Har vært i møte med frivillighetskontaktene på sykehjemmene i Karmøy, og har i etterkant
lagt til rette for/vært med på at Kopervik bu – og behandlingshjem har hatt besøk av
Babysang-gruppen. Kontakt er opprettet, og det planlegges videreføring av samarbeidet.

-

Har bidratt med sang-andakt på eldretreff.

-

Hjemmebesøk.

Diverse samarbeid
- Har samarbeidet med Pilegrimskoordinator Wenche Lindtner og en lokal gruppe av frivillige
om å planlegge en Pilegrimsvandring fra Skudenes til Avaldsnes over 2 dager. Målgruppen
var i hovedsak pensjonister. Denne måtte dessverre avlyses pga. hensyn til smittevern.
-

Har samarbeidet med Diakoniarbeider Oddbjørg Øygarden i Haugesund om en fagdag om
«Åndelig og eksistensiell omsorg» for helsepersonell. Haugesund kommune og Haugesund
kirkelige fellesråd stod som arrangør, og jeg fikk være med og invitere helsepersonell fra
Karmøy til å delta. Denne fagdagen måtte dessverre avlyses pga. hensyn til smittevern.

-

Har vært i dialog med ledelsen i Helse- og omsorgsetaten i Karmøy ang informasjonsarbeid
rundt kirkens tiltak hvor målgruppen er mottakere av helse- og omsorgstjenester (for
eksempel brukere i kommunale omsorgsboliger eller på sykehjem).

-

Kopervik menighet har prøvd å arrangere Førstehjelpskurs med HLR-trening på baby/små
barn i forbindelse med Babysang-treff. Det viser seg å være stor interesse for dette. Jeg har
nå kjøpt inn et sett med baby-dukker til HLR-trening som vi ønsker å bruke på kurs-samlinger
i forbindelse med Babysang-treff i hele Karmøy. (Første kurset som var satt opp måtte
avlyses pga. hensyn til smittevern.) Prostidiakon skal lede dette kurs-prosjektet.

-

Det finnes et samarbeid om Sorggruppe-tilbud mellom prostiene på Haugalandet. De fleste
av disse gruppene har i den siste tiden blitt arrangert i Haugesund og Tysvær. Jeg har blitt
med i samarbeidsgruppen, og har vært med på å sette i gang en sorggruppe på Karmøy. Det
er et mål å fortsatt ha kurs i Karmøy.

-

Samarbeid med Frivillighetskoordinator i Karmøy:
 Jeg har drevet aktivt informasjonsarbeid om Aktiv i Karmøy i lag og menigheter, og flere
har registrert seg.
 Jeg har vært med og kartlegge hvilke tilbud Karmøykirken har mht. Leve hele livetreformen.

Covid-19
- I forbindelse med spredning av Korona-viruset i Norge måtte mye av den planlagte
aktiviteten avlyses/utsettes. Flere av disse tiltakene/arrangementene var noe jeg har jobbet
fram gjennom prosjektperioden som Prostidiakon, så dette ville naturligvis slå negativt ut på
en eventuell statistikk over gjennomførte tiltak/arrangement i prosjektet.
-

Korona-viruset har også skapt behov for nye tiltak i samfunnet, og jeg har vært med og bidra
med noe her;
 På henvendelse fra Avdeling for folkehelse har Karmøykirken gått ut og fått frivillige til å
registrere seg til tjeneste, og oversikten over disse er videreformidlet til
Frivillighetssentralen, som også er med i dette samarbeidet.
 Jeg har satt i gang Karmøykirkens Samtale-telefon. Dette er et samtale-tilbud alle i
Karmøy kan benytte seg av, og man får snakke med prester og diakoner med
taushetsplikt. Prostidiakon har hatt ansvar for en av disse telefonene, og altså vært
tilgjengelig for samtaler.
 Har vært rundt og delt ut «Påske-hilsen» (brev, blomst, snop++) til 15 av de jeg har hatt
kontakt med i arbeidet blant mennesker med psykisk utviklingshemming.
 Har hatt en del individuell oppfølging/kontakt med mennesker over telefon og div sosiale
medier.

Muligheter fremover
Dersom vi får en videreføring av Prostidiakon-stillingen, ser jeg flere muligheter:
-

Gjøre tiltakene som er generert av stillingen mer permanente, slik at flere får glede av dem,
og skape gode rutiner og relasjoner. Prøve å legge til rette for at «konsept-tiltak» som f.eks.
Bli kjent i kirken skal tilbys flere steder i kommunen. Dette tiltaket kan også tilbys til nye
landsmenn, som en innføring i den delen av det norske samfunnet som handler om den
kristne delen av vår kultur.

-

Tror det kan være en styrke å formalisere samarbeid mellom kirke og kommune. Tror vi kan
utnytte potensialet bedre dersom vi finner fram til et felt vi vil fokusere på sammen.

-

Prostidiakon kan være med og se på mulighetene for et mer helhetlig samarbeid mellom
kirke og kommune i vårt felles ansvar for mottakere av kommunale pleie- og
omsorgstjenester når det gjelder deres rett til egen tros- og livssynutøvelse (jmfr. Rundskriv
1-6/2009 fra helse- og omsorgsdepartementet). Dersom vi klarer å jobbe mer strategisk her,
tror jeg at kommunen vil kunne benytte seg av kirken som lokal ressurs i mye større grad

-

Se nærmere på de utfordringene/behovene som er avdekket i forskjellige grupper.

-

Kan få starte opp med et kor-tilbud for unge og voksne mennesker med utviklingshemming i
Karmøy. Tiltaksplan er allerede utformet, og frivillige med god kompetanse har allerede stilt
seg til disposisjon.

Skudeneshavn, 05.05.20
Janne Kristine Eng
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en heltids prostidiakonstilling i Karmøy kommune for resten av 2020 samt 2021.
Kostnaden for siste del av 2020 vil være kr. 75.000, og tas fra formannskapets
disposisjonspost. Midlene overføres til tjenesteområde Sosial.

2. Lønnsmidlene for 2021 innarbeides i budsjettet med kr. 200.000.
3. Bevilgningene for både 2020 og 2021 gis under forutsetning av at Stavanger bispedømme
og Karmøy kirkelig fellesråd viderefører sin andel av lønnsmidlene.

4. Karmøy kommune vil vurdere å forlenge finansieringen dersom prosjektet viser seg å
være vellykket. Prosjektet evalueres våren 2021.
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ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2019
inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.
Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84.
Driftsresultatet for 2019 overføres slik:
Til bufferfond finans
Kr 15.000.000,00
Til disposisjonsfondet
Kr 44.045.707,84

SAKSFRAMSTILLING
ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Bakgrunn for saken:
I følge regnskapsforskriftene skal årsregnskapet vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder
etter regnskapsårets slutt. Vedtak om årsregnskap skal også angi disponering av
regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. Ref kommunelovens
§ 48 og forskrift (FOR 2000-12-15 nr 1424) om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og
fylkeskommuner) § 10. Det er vedtatt en ny forskrift (FOR-2019-06-07-714), men den gjelder fra og
med 01.01.2020 og derfor ikke for regnskapet for 2019. Det vises her til den nye forskriften § 11-1
og § 11-2.
Rådmannens kommentar:
Det vises til redegjørelsen om regnskapet for 2019 i årsberetningen som er tatt inn som en del av
regnskapet. Resultatet for 2019 ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84
med et netto driftsresultat på 129 millioner kroner.
Kommunen har plassert store finansielle verdier i finansmarkedet. Dette har gjennom årene gitt
betydelige merinntekter sett i forhold til å ha disse midlene plassert i ordinær bank. Rådmannen
viser her til egen finansrapport. Finansmarkedet er volatilt, noe som kan føre til at resultatet år
om annet kan gi dårligere avkastning enn beregnet, og noen år mye bedre. For 2019 ble det et
spesielt godt år med nær 44 millioner i avkastning, noe som bidro sterkt til årets
regnskapsmessige mindreforbruk. I skrivende stund i 2020 ser vi motsatt effekt med kraftig
nedgang på grunn av Covid-19 virus. Rådmannen anbefaler derfor at noe av mindreforbruket i
2019 settes av til bufferfondet for finans for å utjevne variasjonene.
I forbindelse med regnskapsavslutningen viser det seg at det ble gjort en mindre rentefeil i
beregningene for selvkost innen VAR-området. Dette rettes opp i regnskap 2020.
Årsregnskapet er utarbeidet i eget hefte og består av:
•
Årsregnskap 2019 for Karmøy kommune inkludert årsregnskap for Industri-vannverket.
•
Årsberetning Karmøy kommune Regnskap 2019. Integrert i regnskapsdokumentet.
•
Revisjonsberetning for 2019. Integrert i regnskapsdokumentet.
I eget vedlegg til saken er følgende tatt med:
•
Revisjonsrapport fra revisjon. (Se vedlegg).
•
Protokoller fra kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling av Karmøy kommunes
årsregnskap 2019 og Industrivannverket 2019 (Se vedlegg).
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med
årsberetning for 2019 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.
Årets driftsresultat på kroner 59.045.707,84 anbefales overført slik:

-

Til bufferfond finans
Til disposisjonsfondet

Kr 15.000.000,00
Kr 44.045.707,84

Rådmannen i Karmøy, 14.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Revisjonsrapport 2019
Protokoller fra Kontroll- og kvalitetsutvalget
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Årsberetning
Årsberetning 2019
Karmøy kommune
Rådmannen legger med dette frem årsberetning for regnskapsåret 2019. Årsregnskap og årsberetning for
2019 skal avsluttes og vedtas i samsvar med tidligere regler, det vil si med bakgrunn i kommuneloven § 48
nr 5 med gjeldende regnskapsstandard nr 6 punkt 3.2. Den nye kommuneloven, med tilhørende forskrifter,
er gjeldende fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020. Årsberetningen er ment å utfylle den informasjonen
som gis i selve årsregnskapet med tilhørende noter.
Kommunelovens § 48 nr 5 om Årsregnskapet og årsberetning
I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller
fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet,
samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også
redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en
høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i
fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som
planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og
diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Sammendrag av den økonomiske situasjonen
Den økonomiske situasjonen i Karmøy kommune i 2019 har vært preget av press på utgiftssidene i
tjenestene, spesielt omsorg – men også betydelig høyere inntekter enn forventet.
De økonomiske nøkkeltallene for Karmøy kommune har vært positive de siste årene. Det også tilfellet i 2018,
samtidig som kostnadsveksten i egen tjenesteproduksjon er et alvorlig varsko om vanskeligere tider.


Hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren, netto driftsresultat, er også i 2019
bedre enn anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg og kommunens eget måltall (1,75 %). Karmøy
hadde i 2019 et netto driftsresultat på 4,0 %. I følge foreløpige regnskapstall fra kommunene er dette
over både landsgjennomsnittet (1,7 %) og litt over sammenlignbare kommuner (1,4 %). Den er særlig
høye finansinntekter som trekker opp tallene for Karmøy i 2019, mens kommunesektoren som helhet
fikk høyere skatteinntekter enn staten la opp til i statsbudsjettet for 2019.



Karmøy har lav lånegjeld sammenlignet med mange andre kommuner. Lånegjeld kan måles på ulike
måter, men per 2019 er netto lånegjeld i Karmøy 42 203 kroner per innbygger, noe som er vesentlig
lavere enn landsgjennomsnittet på 69 486 kroner. Denne situasjonen må blant annet ses i
sammenheng med at Karmøy har en lavere vekst i folketallet enn gjennomsnittet av
sammenlignbare kommuner, og presumptivt lavere behov for investeringer i sosial infrastruktur.

4

Den lavere lånegjelden gir også kommunen mulighet til å opprettholde en relativ høy ressursbruk
på de store kommunale tjenesteoppgavene, til tross for at Karmøy har lavere inntekter.



Karmøy har en god likviditet, og et disposisjonsfond på rundt 12,5 prosent av driftsinntektene
dersom man inkluderer regnskapsmessig mindreforbruk i 2019. Dette er også faktorer som bidrar til
at kommunens økonomi nå er mer solid. Størrelsen på disposisjonsfondet holder nå et relativt høyt
nivå, og er nå noe over nivået for landet og sammenlignbare kommuner.



Karmøy kommune fikk et regnskapsmessig mindreforbruk på 59,0 mill. kroner i 2019-. De tre
viktigste faktorene bak resultatet var:
o

42,6 mill. kroner mer i frie inntekter enn budsjettert. Dette var som følge av at
skatteinngangen til kommunene ble nærmere 7 mrd. kroner mer enn anslått i statsbudsjettet
for 2019

o

25,7 mill. kroner høyere avkastning i kommunens markedsportefølje..

o

På den annen side var det et negativt avvik i tjenesteproduksjonen på 9 mill. kroner. Bak
dette tallet ligger det et større negativt avvik på omsorg og i noe mindre grad barnehage,
men positive avvik særlig innenfor skole.

o

I tillegg til dette fikk kommunen større inntekter, særlig utbytte fra Haugaland Kraft, som
kommunestyret i hovedsak disponerte til å gi økte driftsrammer på tjenesteområde omsorg,
og delvis satte av på fond.



Selv om kommunen hadde et positivt regnskapsresultat i 2019, er det nødvendig å peke på at det for
andre år på rad i 2019 var negative tall for egen tjenesteproduksjon. Kommunens positive
regnskapsresultat skyldes derfor forhold på inntektssiden. Dette er i stor grad inntekter som enten
svinger mye fra år til år (avkastning på plasseringer i finansmarkedet) eller er inntekter kommunen i
liten grad kan planlegge å bruke til varige driftskostnader.



Karmøy kommune hadde en vekst i folketallet på 25 personer i 2019, til totalt 42186 personer. Dette
er en vekst på 0,06 prosent, mot en vekst nasjonalt på 0,74 prosent. De siste årenes trend med langt
svakere befolkningsutvikling i Karmøy sammenlignet med landet for øvrig, fortsetter dermed. Det
ble født 439 barn, dette er tre færre enn i 2018 og det laveste siden 2004.
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Finansielle måltall
Ny kommunelov gir kommunene en plikt til å fastsette finansielle måltall for egen kommune, og intensjonen
er at dette skal være et uttrykk for en lokal økonomisk politikk, der måltallene fungerer som lokale
handlingsregler. I Karmøy kommune har økonomiske nøkkeltall lenge vært en del av budsjettarbeidet.
Kommunen gjennomførte i 2018 en prosess som ledet frem til vedtak om et sett finansielle måltall for
Karmøy kommune. Vinteren 2018 behandlet kommunestyret et utfordringsnotat «Valg for framtida –
samfunnsplanlegging og økonomisk bærekraft», hvor konklusjonen var at en videreføring av dagens utgiftsnivå
og investeringsnivået som det var lagt opp til fremover, ikke var økonomisk bærekraftig. Deretter behandlet
kommunestyret en sak om finansielle måltall. Kommunestyret gjorde 18. juni 2018 følgende vedtak:

1.

Karmøy kommunene vedtar følgende finansielle måltall
Måltall 1: Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.
Måltall 2: Justert lånegjeld skal ikke overstige 45 prosent av sum driftsinntekter.
Måltall 3: Disposisjonsfondet, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk, bør
utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntekter.

2.

Måltallene legges til grunn som handlingsregler i kommunens budsjettarbeid.

3.

Kommunestyret er innforstått med at økt lånegjeldsgrad de kommende årene må finansieres med
en kombinasjon av kutt i tjenestetilbudet, økte inntekter og effektivisering av kommunal
tjenesteproduksjon.

I saken er det også gitt et sett med supplerende indikatorer som skal gi tilleggsinformasjon til tolkningen av
de finansielle måltallene og den økonomiske situasjonen. Saken går også gjennom bakgrunnen for hvorfor
disse måltallene og indikatorene er valgt.
Det gjøres oppmerksom på at tallene i regnskapet for Karmøy kommune kan avvike fra tallene som
presenteres i Kostra. Dette skyldes at Kostra bruker såkalte «konserntall», hvor man slår tallene for
kommunekassen sammen med kommunens andel i kommunale foretak, interkommunale selskaper og
interkommunale samarbeid.

Måltall 1: Netto driftsresultat på 4,0 prosent.

Måltall 1: Netto driftsresultat
I % av driftsinntektener (regnskap)

Budsjettavvik egen tjenesteproduksjon,
eksl. var & avskrivnigner % av driftsinntektene

Netto driftresultat
(rangering av alle kommuner, kommunekonsern)

Skatteinngang i % landsgjennomsnitt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-2,39

2,14

1,93

0,59

3,3

4,9

4,5

2,4

4,0

0,65

-0,46

-0,12

-0,56

0,54

0,56

0,52

-0,33

-0,22

397

248

235

261

152

122

110

179

45

89,4

88,1

89,4

90,4

88,5

85,1

83,3

84,0

85,4

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser kommunens resultat etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva
kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Et netto driftsresultat på 1,75 prosent av
brutto driftsinntekter er hovedindikatoren beregningsutvalget for kommunesektoren bruker for økonomisk
balanse i kommunene, og er også valgt som finansielt måltall I Karmøy kommune.
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Regnskapet for 2019 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 129 054 896 kroner, eller 4,03 prosent
av driftsinntektene1. Dette er femte år på rad kommunen ligger over «måltallet» på 1,75 prosent. Karmøy har
de siste årene vist en relativt solid kommuneøkonomi.
Det er imidlertid viktig å understreke at de siste årenes gode resultater også skyldes eksterne faktorer. De
siste årene har eksempelvis skatteinngangen nasjonalt blitt vesentlig bedre enn staten har anslått, noe som
har gitt kommunene betydelige merinntekter utover det de har kunnet budsjettere med. I 2019 ble for
eksempel den nasjonale skatteinngangen 7 mrd. kroner bedre enn staten anslo i statsbudsjettet for 2019, noe
som har gitt vesentlige bidrag til regnskapsresultatene i mange kommuner, også Karmøy. For Karmøy var
det i 2019 også en kraftig økning i utbytteinntektene fra Haugaland Kraft, og deler ble satt av til fond. I
tillegg bokførte kommunen en høy verdiøkning på kommunens markedsportefølje (likviditet som er plassert
i penge- og aksjemarkedene). Mens skatteinngangen gjaldt de fleste kommunene, er de to siste faktorene
forhold som gjelder færre kommuner. Karmøys resultat har derfor økt relativt til andre kommuner. I
opprinnelig vedtatt budsjett var det lagt opp til et netto driftsresultat på 1,66 prosent.
Høy vekst i skatteinntektene har også bidratt til relativt positive resultat for kommunesektoren generelt. De
underliggende tallene viser en mer presset kommuneøkonomi, og resultatet for kommunesektoren ville vært
vesentlig lavere enn anbefalt om det ikke hadde vært for de ekstra skatteinntektene. Driftsutgiftene i
kommunesektoren økte mer enn driftsinntektene for tredje år på råd. Samlet var netto driftsresultat på
landsbasis 1,7 prosent, mens sammenlignbare kommuner hadde et netto driftsresultat på 1,4 prosent (dette
er kommunene som inngår i det som kalles kostragruppe 13, som er norske kommuner over 20 000
innbyggere, bortsett fra de største byene).
Karmøys netto driftsresultat består i 2019 av følgende elementer:
Netto driftsresultat (1000 kr)

2018

2019

33 693

53 085

-

21 000

Øvrig netto bruk/avsetning fond mv.

11 306

-4 076

Regnskapsmessig mindreforbruk

28 380

59 046

73 380

129 055

Overføringer fra drift til investering
Utbytte Haugaland Kraft avsatt til fond

SUM Netto driftsresultat

Forklaringen på økt netto driftsresultat er delvis et større regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 enn i 2018,
men også større vedtatte overføringer fra drift til investeringer, og vedtak om å avsette noe av det høyere
utbyttet i Haugaland Kraft til disposisjonsfond. Netto økt bruk av fond for øvrig trekker noe ned.
Regnskapsmessig mindreforbruk er omtalt lengre ned i årsberetningen.
Netto driftsresultat – rangering blant kommunene i Norge
Siden kommunenes netto driftsresultat – og også kommunens samlede budsjettavvik - ofte kan svinge som
følge av eksterne forhold, som for eksempel utvikling i nasjonal skatteinngang og andre forhold kommunen
i liten grad har styring på, har kommunen supplert med indikatorer som tar sikte på å utdype
resultatutviklingen noe.
Dersom alle kommunene rangeres etter netto driftsresultat kom Karmøy på en 45. plass i 2019, basert på
foreløpige regnskapstall i Kostra (disse vil kunne endres når de endelige regnskapstallene er på plass, blant
annet er det en del kommuner uten tall per i dag). Dette er en oppgang fra en 180. plass på fjorårets
1

Til orientering bruker SSB såkalte «konserntall», hvor Karmøy oppgis å ha et netto driftsresultat på 4,1 prosent.
Konserntallet skiller seg fra dette regnskapet ved at også kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) og
interkommunale samarbeider er tatt med.
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regnskapstall. Dette skyldes trolig tidligere nevnte forhold på inntektssiden i Karmøy som ikke er en del av
en nasjonal trend; kraftig økning i utbytteinntekter fra Haugaland Kraft AS og høy avkastning i
finansmarkedene.
Dette ses veldig tydelig når man ser på netto finansposter. Resultat for eksterne finanstransaksjoner i
driftsregnskapet gikk for Karmøy ned fra 3,14 prosent av driftsinntektene i 2018, til -0,67 prosent av
driftsinntektene i 2019 (dvs. netto større inntekter enn utgifter i 2019). Denne endringen er en kombinasjon
av høyere utbytteinntekter, bedre resultat på finansielle instrumenter, og at det var ekstra avdrag på lån i
2018. Også nasjonalt var det en viss reduksjon i kommunenes netto finanskostnader, men ikke i nærheten av
i samme grad som Karmøy.
Resultat eksterne finanstransaksjoner, i % av driftsinntektene

2018

2019

Karmøy

3,14 %

-0,67 %

Kommunegruppe 13 i Kostra («Sammenlignbare kommuner»)

4,59 %

4,05 %

Norge

4,24 %

3,85 %

Dette gav et vesentlig bidrag til at det var en positiv utvikling i netto driftsresultat i Karmøy fra 2018 til 2019,
mens det var en negativ resultatutvikling totalt sett for landet. Netto driftsresultatet viser hva kommunen
har igjen til avsetninger, overføringer fra drift til investering – samt regnskapsmessig mer- eller
mindreforbruk. Tabellen under viser netto driftsresultat dekomponert i ulike deler, og sammenlignet med
foreløpige regnskapstall nasjonalt:
Sammensetning av netto driftsresultat (% av driftsinntektene)

Karmøy

K13

Norge

Overføring fra drift til investering

1,66 %

0,76 %

0,96 %

Netto bruk/avsetning fond

0,54 %

-0,30 %

-0,34 %

Regnskapsmessig mindreforbruk

1,88 %

0,96 %

1,08 %

Sum netto driftsresultat

4,08 %

1,42 %

1,70 %

Dette viser konserntall, så det vil være noen mindre avvik fra kommunekassetallene i denne årsberetning.
Kommunekassen hadde et netto driftsresultat på 4,03 prosent av driftsinntektene, men resultatet for kommunekonsern
(inklusive interkommunale selskaper mv) var på 4,08 prosent.
Overføring fra drift til investeringer: For å oppnå et netto driftsresultat i tråd med måltallet på 1,75 prosent av
driftsinntektene, budsjetterer Karmøy med å bruke deler av driftsinntektene til å finansiere investeringer.
Dette gjøres gjennom å bokføre overføring fra drift til investeringer.
Netto bruk/avsetning til fond: Resultatet for 2019 er i Karmøy preget av at deler av de ekstra høye
utbytteinntektene ble vedtatt avsatt til fond. Dette utgjorde 21 mill. kroner (eller 0,65 prosent av sum
driftsinntekter), og forklarer mesteparten av forskjellen mellom Karmøy og nasjonale tall.
Regnskapsmessig mindreforbruk: Positive tall for de fleste kommunene, noe som var forventet på bakgrunn av
vesentlig høyere skatteinntekter enn statens anslag for 2019. Høyere tall for Karmøy skyldes i tillegg høyere
inntekter for markedsporteføljen enn budsjettert. Disse ble 25,7 mill. kroner bedre enn budsjettert (eller 0,79
prosent av driftsinntektene), og er en viktig årsak til at Karmøy fikk et større regnskapsmessig
mindreforbruk enn nasjonalt.
Det er viktig å understreke at deler av dette er midlertidige effekter. Avkastning i finansmarkedet svinger.
Selv om dette over tid har gitt gode resultat, var tallene svake i 2018, mens situasjonen i finansmarkedene i
2020 har vært svært urolige. Utbytteinntektene kan gå ned igjen. Finansinntektene vil svinge en del fra år til
år. Ser man bare på driftsinntekter og driftsutgifter (før finansposter) så økte brutto driftsinntekter per
innbygger med 4,2 prosent i 2019 mens brutto driftsutgifter økte med 6,3 prosent. Dette viser en
underliggende utfordring på utgiftssiden i kommunen.
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Budsjettavvik egen tjenesteproduksjon
Kommunen har også en indikator som ser på budsjettavviket i «egen tjenesteproduksjon» 2. Denne
indikatoren ser på budsjettavvik i kommunens egen tjenesteproduksjon, men holder frie inntekter,
finansposter og lignende utenfor. Ved å se kun på tjenesteproduksjonen isolerer man kommunens egen drift
fra endringer i eksterne rammebetingelser som avkastning i finansmarkedet, renteutvikling og
skatteinngang. Indikatorer vil dermed si noe om kommunens evne til økonomistyring i tjenestene.
Indikatoren her var stabilt positivt i årene 2015-2017. I 2018 snudde dette, i hovedsak knyttet til at
kommunen gjennom 2018 opplevde en høy vekst i kostnadene på omsorgsområdet. Denne veksten fortsatte
høsten 2018 og inn i 2019, og gav merforbruk også i 2019, selv om kostnadene i 2. halvår viste tegn til å
stabilisere seg. Tallet for 2019 må ses i lys av at det ble gitt en ekstrabevilgning på 33 mill. kroner fra
kommunestyret i mai 2019 for å dekke noe av de økte kostnadene som omsorgssektoren hadde tatt med seg
inn i året. Uten denne ville det negative avviket her vært vesentlig større, 1,25 prosent av driftsinntektene..
Årsakene til dette budsjettavviket er beskrevet i omtalen av det regnskapsmessige mindreforbruket lengre
ned i årsberetningen.

Stabilt lavt nivå på skatteinngangen
Karmøy kommune er en lavinntektskommune. Dette vises ved at skatteinngangen per innbygger ligger
langt under landsgjennomsnittet, og kommunen er avhengig av store overføringer fra kommuner med bedre
skatteinntekter, for å kunne opprettholde de kommunale tjenestene på det nivået vi har. I 2018 mottok
Karmøy kommune over 122,8 mill. kroner i såkalt «inntektsutjevning», som er ordningen for å overføre
skatteinntekter fra kommuner med høy skatteinngang til kommuner som har lav skatteinngang.
I årene frem til og med 2014 lå Karmøy med en skatteinngang rundt 90 prosent av landsgjennomsnittet per
innbygger. I 2014 mottok Karmøy 47 mill. kroner i slik skatteutjevning. I årene deretter falt skatteinngangen i
Karmøy sammenlignet med landsgjennomsnittet til en bunnotering i 2017 på 83,3 prosent. De siste to årene
har trenden vært svakt positiv. I 2019 endte Karmøy med en skatteinngang på 85,4 prosent av
landsgjennomsnittet.

Måltall 2: Utviklingen i lånegjelden
2011

2012

Måltall 2: Justert lånegjeld, % av driftsinnt.
Se egen definisjon.

Langsiktig lånegjeld , i % av driftsinntektene
(fratrukket ubrukte lånemidler)

Lånefinansiering av investeringene

84,6

74,9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

31,0

34,0

33,0

31,4

34,9

34,1

35,3

59,4

61,8

59,8

58,1

62,3

62,3

67,2

85,5

65,9

49,8

53,9

62,5

32,9

49,0

Det er flere måter å måle kommunens lånegjeld på, og hensikten med kommunens finansielle måltall er å gi
et uttrykk for kommunekassens gjeldsbelastning. Justert lånegjeldsgrad tar sikte på å uttrykke den netto
gjeld som belaster kommunekassen. Derfor er dette et gjeldsbegrep hvor investeringer som dekkes gjennom
de kommunale gebyrene (vann, avløp og renovasjon) og lån til videre utlån (startlån mv) som dekkes av
låntakerne – er tatt ut, samt noen andre korrigeringer. Begrunnelsen for disse ligger i sak om finansielle
måltall.

2

Indikatoren fremkommer som netto avvik mellom budsjett og regnskap på kostrafunksjonene 100-393, samt 860
(motpost avskrivninger), fratrukket avviket som gjelder sektor for vann, avløp og renovasjon (hvor netto avvik etter
fondstransaksjoner normalt i stor grad et uttrykk for kapitalkostnader).
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Justert lånegjeld fremkommer slik:
Definisjon justert lånegjeld (tall i hele 1000)

per 31.12.17

Per 31.12.2018

Per 31.12.2019

2 188 001

2 111 242

2 155 564

- Ubrukte lånemidler

-334 607

-162 414

-3 238

- Totale utlån (ekskl. ansvarlige lån til Haugaland
Kraft AS)

-144 594

-174 092

-209 938

- Selvkostinvesteringer (kapitalgrunnlaget for
selvkost)

-675 590

-733 322

-815 544

0

0

-454

5 500

5 250

5 000

SUM JUSTERT LÅNEGJELD

1 038 709

1 046 664

1 131 392

Sum brutto driftsinntekter

2 976 110

3 070 930

3 201 944

34,9 %

34,1 %

35,3 %

Langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelse)

- Interkommunal andel
+ Langsiktige leieavtaler

I % av brutto driftsinntekter

Justert lånegjeldsgrad
Justert lånegjeldsgrad gikk opp fra 34,1 prosent i 2018 til 35,3 prosent i 2019. Dette er en lavere vekst enn
anslått i opprinnelig budsjett, noe som skyldes lavere investeringer enn planlagt i 2018. Dette har medført at
behovet for bruk av lånemidler er lavere enn opprinnelig planlagt. Mye av lånemidlene ble dessuten brukt
på investeringer i selvkostområdene. Siden det er abonnentene og ikke kommunekassen som har
belastningen med tilbakebetalingen, er dette holdt utenfor i beregningen av justert lånegjeldsgrad.
Når justert lånegjeldsgrad per 31.12.2019 er lavere enn opprinnelig budsjettert, er det i praksis i stor grad
snakk om en utsettelse av låneopptakene. Dette skyldes at kommunen fortsatt forventer å gjennomføre disse
prosjektene, men at de kommer senere enn opprinnelig planlagt.
De siste to årene har ikke brutto lånegjeld (hvor mye lån kommunen har tatt opp) endret seg vesentlig. Dette
må ses i sammenheng med at man særlig i 2017 hadde betydelig låneopptak til investeringer som ikke ble
gjennomført som planlagt det året, og man hadde derfor betydelig ubrukte lånemidler på det tidspunktet.
Her er praksis endret, og det var per 31.12.19 veldig lite ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld, dvs. lån som er
brukt, har dermed økt gjennom perioden. I 2019 brukte kommunen 303,7 mill. kroner i lånemidler til
finansiering av investeringer (mot 212 mill. kroner i 2018).
Langsiktig lånegjeld – fratrukket ubrukte lånemidler
Mens justert lånegjeldsgrad handler om kommunekassens gjeldsbelastning – vil kommunens samlede gjeld
være relevant for innbyggerne. Selvkostinvesteringer belaster kanskje ikke kommunekassen, men samtidig
betales de kommunale avgiftene av alle husstandene i kommunen, og man kan argumentere med at det til
syvende og sist er de samme som får belastningen for slike utgifter som for de andre kommunale tjenester.
Om de får økte kostnader i form av høyere kommunale avgifter, økt eiendomsskatt eller svekkede
kommunale tjenester kan sånn sett argumenteres for å være underordnet, slik at disse investeringene også
bør telle med i vurderingen av den gjeldsbyrden kommunen opptar på vegne av våre innbyggere.
I 2018 var kommunens avdrag større enn kommunens låneopptak. Langsiktig lånegjeld har derfor gått ned fra
2017 til 2018. På den annen side hadde kommunen en betydelig sum ubrukte lånemidler per 31.12.17, og
mye av disse har vært benyttet i løpet av året. Kommunen har i 2018 hatt bruk av lånemidler på 212 mill.
kroner. Langsiktig lånegjeld, fratrukket ubrukte lånemidler, er derfor gått opp fra 62,3 til 63,5 prosent av sum
brutto driftsinntekter fra 2017 til 2018.
I 2019 økte langsiktig lånegjeld, fratrukket ubrukte lånemidler), fra 1948,8 mill. kroner til 2152,3 mill. kroner,
eller fra 63,5 prosent til 67,2 prosent målt i forhold til kommunens sum driftsinntekter. Denne økningen på
203,5 mill. kroner er en funksjon av at det er brukt 303,7 mill. kroner i lånemidler, mens det er bokført
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avdrag 100,2 mill. kroner i avdrag. Av avdragene gjelder 12,4 mill. kroner startlån (bokføres i
investeringsregnskapet), mens 87,8 mill. kroner er avdrag bokført i driftsregnskapet.
Lånefinansiering av investeringene
Det bør være et mål å egenfinansiere en andel av investeringene. Dette vil kunne bidra til å realisere
nødvendige oppgraderinger og nyinvesteringer uten at gjelden vokser for raskt. I 2019 utgjorde netto bruk
av lån 49 prosent av brutto investeringsutgifter. Dette er en mye lavere lånefinansieringsgrad enn de
foregående årene. En av årsakene er at kommunen mottok investeringstilskudd for Vea 2 på 99,7 mill.
kroner i 2018, samt regnskapsmessig effekt av justeringsavtaler. I tråd med god kommunal regnskapsskikk
føres dette som kjøp av anleggsmidler, og betegnes som overføring fra andre, noe som slår ut i at en mindre
del av investeringer i anleggsmidler er finansiert med lån (og mer er finansiert med overføring fra andre).
Dette er redegjort for nærmere i note 15.

Måltall 3: Økonomiske reserver

Måltall 3: Disposisjonsfond, % av driftsinnt.
Inkl. siste års regnskapsmessige mer-/ mindreforb.

Likviditetsgrad 2
Kommunebarometeret - Økonomi
(rangering, kilde: Kommunal Rapport)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,0

2,7

3,4

3,6

4,8

7,4

9,7

10,4

12,5

1,3

1,4

1,4

1,4

1,9

2,3

2,2

2,0

1,8

307

230

160

161

106

74

72

73

i/t

Disposisjonsfond
Kommunen bør ha tilstrekkelige økonomiske reserver, noe som er bakgrunnen for måltall 3 om at
kommunens disposisjonsfond bør utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntekter. For å ta hensyn til
siste års regnskap bruker måltallet en definisjon som er lik disposisjonsfondet per 31.12. pluss siste års
regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk.
De siste årene har kommunen hatt til dels store positive beløp i regnskapsmessig mindreforbruk, så også i
2019. Disse midlene er i hovedsak blitt satt av til å styrke kommunens disposisjonsfond, og fondet er nå
større enn måltallet på 7,5 prosent. Per 31.12.2019 var fondet på 12,5 prosent av sum driftsinntekter. Det ble i
budsjettet for 2020 planlagt med bruk av disposisjonsfond til å finansiere investeringer i økonomiplanen.
Disposisjonsfond inkl. siste års regnskapsmessige
mer- eller mindreforbruk (tall i hele 1000)
Disposisjonsfond per 31.12.
Siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk
SUM
I prosent av driftsinntektene

per 31.12.17

Per 31.12.2018

Per 31.12.2019

209 679

291 951

340 261

79 233

28 380

59 046

288 912

320 331

399 306

9,7 %

10,4 %

12,5 %

Kommunen har nå disposisjonsfond som er noe over gjennomsnittet nasjonalt, både i landstallene og for
sammenlignbare kommuner (K13-gruppen i Kostra).
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Disposisjonsfond 2018
I prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Disposisjonsfond
Regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk

Karmøy

K13

Norge

11,3 %

9,9 %

9,4 %

1,9 %

1,4 %

0,9 %

Tabellen over bruker såkalte konserntall fra SSB. Disse inkluder bl.a. kommunale foretak og interkommunale selskaper.
Tallene for Karmøy avviker derfor litt fra regnskapstallene for kommunekassen.
Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, samt markedsbaserte plasseringer som
er klassifisert som omløpsmidler og som raskt kan omgjøres i kontakter. Nøkkeltallet bør være større enn 1,
hvilket vil si at tilgjengelige midler fullt ut kan dekke kortsiktige forpliktelser. Per 2019 har Karmøy fortsatt
god likviditet. Likviditetsgraden er gått noe ned. En forklaring på dette er at kommunen nå har mindre
ubrukte lånemidler enn tidligere. Gode resultatet og økte fondsreserver trekker i motsatt retning. Deler av
dette av planlagt brukt til finansiering av investeringer i årene fremover, noe som vil trekke
likviditetsgraden ned.

Likviditetsgrad 2 (tall i hele 1000)

per 31.12.17

Per 31.12.2018

Per 31.12.2019

Aksjer og andeler

122 981

110 488

117 991

Obligasjoner

385 074

395 651

377 455

Kasse, bank

591 216

421 458

322 960

1 099 271

927 597

818 406

456 544

438 270

426 145

39 984

33 407

19 496

496 528

471 676

445 641

2,2

2,0

1,8

SUM Likviditet (A)
Kortsiktig gjeld
Premieavvik
SUM KORTSIKTIG GJELD (2)
LIKVIDITETSGRAD 2 (A/B)

Kommunebarometeret - økonomi
Kommunal Rapport utarbeidet en samleindikator for kommunenes økonomiske stilling, som en delindeks i
sitt Kommunebarometer. Indikatoren tar for seg ulike indikatorer for både driftsbalanse, gjeldsvekst og
økonomiske reserver – i tillegg til blant annet investeringsnivå og premieavvik med videre. I tillegg til siste
rås verdier, vil den også vekte resultatene over siste 4 år. Indikatoren kan dermed fungere som en slags
oppsummering av den økonomiske tilstanden sammenlignet med andre kommuner.
Kommunal Rapport har informert om at barometertallene for 2019 ikke kommer før i april.

Regnskapsmessig mindreforbruk i 2019
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk viser om kommunen samlet har hatt budsjettmessig dekning for de
utgiftene kommunen har hatt, uavhengig av hvordan dette er finansiert. Den viser også om kommunen
samlet sett har hatt et overforbruk eller underforbruk i forhold til budsjett, ikke om budsjett/regnskap er
gjort opp med en god økonomisk balanse. Dette er det derfor viktig å skille fra netto driftsresultat som er
målet på økonomisk balanse i kommunesektoren.
Karmøy kommune bokførte et regnskapsmessig mindreforbruk på 59 045 707,84 kroner, noe som tilsvarer
1,8 prosent av driftsinntektene, som er om lag det dobbelte av 2018.. Karmøy kommune har ikke bokført
regnskapsmessig merforbruk siden 1980.
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Sentrale poster (budsjett- og regnskapsskjema 1A)
Forskrifter til kommuneloven spesifiser at årsbudsjett og driftsregnskap skal stilles opp på bestemte måter.
Disse kalles budsjett- og regnskapsskjema 1A og 1B. Skjema 1A viser i hovedsak sentrale inntektsposter som
skatt og rammetilskudd, finansposter og sentralt førte bruk og avsetning til fond mv. Resultater her viser
hvor mye midler kommunen har disponibelt til drift, som videre spesifiseres i skjema 1B.
Regnskapet viser at Karmøy kommune hadde et positivt avvik på 68,1 mill. kroner i skjema 1A, mot et
positivt avvik på 31,5 mill. kroner i 2018.. De viktigste faktorene for dette er forklart under:


Høyere frie inntekter enn budsjettert: +42,6 mill. kroner (2018: +24,0 mill. kroner).
De siste årene har skatteinngangen til kommunene vært høyere enn det staten la til grunn for det
økonomiske opplegget til kommunene i statsbudsjettet. Skatteinngangen i 2018 ble ca. 4 mrd. kroner
mer til kommunene, mens skatteinngangen i 2019 ble hele 7 mrd. høyere enn staten la til grunn i
statsbudsjettet for 2019, og 5,6 mrd. kroner mer enn anslaget fra revidert nasjonalbudsjett som ble
lagt frem i mai 2019. Dette forklarer hvorfor de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ble så mye
bedre enn budsjettert, og i større grad enn i 2018.
Denne merskatteveksten påvirker i utgangspunktet ikke inntektsveksten for 2020, og
inntektsveksten er derfor å regne som en engangsinntekt og er dermed ikke en finansieringskilde for
varige økninger i driftsutgiftene.
Denne økte skatteinngangen gav merinntekter for kommunene, også i Karmøy. En svakere
befolkningsutvikling trakk isolert sett Karmøys andel av inntektene ned, men dette ble altså mer enn
oppveiet av at skatteinngangen totalt sett var så god.



Høyere inntekter fra eiendomsskatt -0,6 mill. kroner (2018: +17,5 mill. kroner).
Eiendomsskatteinntektene ble noe lavere enn justert budsjett. Avviket må ses i sammenheng med at
inntektsanslaget ble økt med 9 mill. kroner i kommunestyrevedtak i mai 2019, slik at inntektene også
her ble større enn opprinnelig budsjettert. Økte inntekter skyldes en kombinasjon av gamle verk og
bruk som ble taksert som næringseiendom på grunn av endringer i regelverket, og fikk høyere
takster enn de usikre anslagene som lå til grunn i budsjettet. I tillegg har økte boligverdier fra
skatteetaten og flere takserte eiendommer gitt økte inntekter. Det er en pågående utfasing av
eiendomsskatt fra den tidligere ordningen for eiendomsskatt på verk og bruk.



Andre sentralt førte statstilskudd -1,8 mill. kroner (2018: -3,5 mill. kroner).
Dette gjelder i hovedsak integreringstilskudd og rente- og avdragskompensasjoner.
Integreringstilskuddet ble 1,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldtes primært at
tilskuddssatsene økte mindre enn prisveksten som ble lagt til grunn i budsjettet. Bosettingstallene
ble om lag som budsjettert. Rente- og avdragskompensasjon ble om lag 0,5 mill. kroner lavere enn
budsjettert.



Netto eksterne finanstransaksjoner +31,6 mill. kroner (2018: -5,5 mill. kroner).
Mens finansmarkedene hadde et svakt år i 2018, som trakk resultatet ned, ble 2019 et svært godt år
for kommunens finansinntekter. Avviket fra justert budsjett er i hovedsak knyttet til høy avkastning
i finansmarkedene. Karmøy kommune tar risiko når kommunen plasserer likvide midler i markedet.
Dette har ofte gitt gode ekstrainntekter, men kommunen må da tåle at det svinger. Kommunens
markedsportefølje hadde i 2018 en negativ avkastning på -2,4 mill. kroner, noe som var ca. 16 mill.
kroner dårligere enn budsjettert. I 2019 var avkastning +43,0 mill. kroner, eller 25,7 mill. kroner mer
enn budsjettert. Det ble tatt ut 50 mill. kroner av disse plasseringene høsten 2019.
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Markedsplasseringen hadde en verdi per 31.12.19 på 493 mill. kroner. Kommunen har i den
forbindelse et bufferfond på 20 mill. kroner som kan trekkes på om nødvendig for så skjerme driften
fra svingninger i finansmarkedene
I tillegg kom det inn nesten 45 mill. kroner mer i utbytteinntekter fra Haugaland Kraft. De høyere
utbytteinntektene ble av kommunestyret delvis brukt til økt ramme innenfor tjenesteområde
omsorg, og delvis satt av til disposisjonsfond med den hensikt at midlene skal reinvesteres for å
stimulere til ny regional utvikling. I forhold til justert budsjett var det derfor bare et mindre avvik.
Som figurene under viser, var 2019 et eksepsjonelt år for finansinntektene.

Tall i 1000 kr.

Øvrige renteposter viste også en positiv utvikling. Karmøy hadde god likviditet, noe som gav 4,3
mill. kroner i høyere renteinntekter på bank og utlån enn budsjettert. Etterslepet på investeringene
medførte at kommunen reduserte låneopptaket i forhold til budsjett, noe som gav om lag 2,1 mill.
kroner i mindre renteutgifter enn budsjettert.
Det vises til finansrapport 3. tertial 2018 for mer detaljert informasjon om finanspostene, herunder
risiko og resultat.

Avvik i tjenesteområdene (budsjett- og regnskapsskjema 1B)
I tjenesteområdene var det et negativt avvik på -9,0 mill. kroner (mot -3,1 mill. kroner i 2019). Dette er et
netto avvik, der særlig omsorg trekker resultatet ned mens skole har det største avviket i positiv retning.
I denne årsberetningen er det valgt å forklare avvikene per tjenesteområde i tre deler. Først omtales et avvik
som skyldes pensjonspostene og avskrivninger, deretter forklares øvrige avvik.
I tabellen under er avvikene mellom justert budsjett og regnskap per tjenesteområde vist, men splittet opp i
tre deler. Den første kolonnen viser hvor mye av avviket som ligger på sentrale ansvar (dette er i all
hovedsak knyttet til pensjon), deretter hvor stor del av avviket som er knyttet til avskrivninger. Deretter
kommer øvrige avvik, som da i hovedsak er avvikene i etatenes drift av tjenestene. Til slutt kommer sum
avvik per tjenesteområde.
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Avvik i tjenesteområde (budsjett-/regnskapsskjema 1B)
Avvik sentrale
tall i 1000 kr
01 Administrasjon
02 Barnehage
03 Skole
04 Kultur
05 Idrett
06 Livssyn
07 Helse
08 Omsorg
09 Sosial
10 Barnevern
11 Forvaltning
12 Nærmiljø
13 Bolig
14 Næring
15 Samferdsel
16 Brann- og ulykkesvern
17 VAR
18 Økonomi

Avskrivninger

ansvar/pensjon

456
-1 374
-807
-319
-90
-7
-1 525
-15 085
-760
-247
-501
-373
-37
-137
-99
6
-465
20 625
-740

Øvrige avvik drift Sum avvik

-1 393

6 482

5 545

8

-6 304

-7 670

185

14 417

13 795

-326

1 444

798

-543

-966

-1 599

0

-195

-202

0

3 332

1 808

-15

-20 427

-35 527

0

1 449

688

0

-1 721

-1 967

65

-155

-591

-177

737

186

-119

-1 938

-2 095

-119

700

444

-780

60

-819

-4

-4 022

-4 021

-1 266

-2 486

-4 216

4 485

1 296

26 407

-

-8 296

-9 036

Pensjon
Den årlige premien for pensjoner vil variere betydelig fra år til år, blant annet fordi lønnsveksten varierer.
For å jevne ut svingningene i premiene er det etablert en ordning for å fordele premietoppene over flere år.
Dette skal gi økt stabilitet og mer forutsigbare budsjettrammer for den enkelte kommune. Ordningen
fungerer i praksis slik at kommunene utgiftsfører en beregnet pensjonskostnad etter nærmere fastsatte
regler, i stedet for årlig betalt premie. Den årlige betalte premien føres på tjenesteområdene, mens
differansen mellom dette og den beregnede pensjonskostnaden, det såkalte «premieavviket» føres på en
egen funksjon. I Karmøy kommunens oppsett ligger funksjonen for premieavvik under tjenesteområde 18
økonomi. Mens anslaget for beregnet pensjonskostnad er nokså stabilt, er prognosene for forholdet mellom
betalte premier og premieavvik noe som kan endre seg mye.
I regnskapet for 2019 ble pensjonspremiene større enn lagt til grunn i justert budsjett. Dette gav høyere
kostnad på de ulike tjenesteområdene. Samtidig fikk kommunen da et større inntektsført premieavvik, som
gjorde at samlet avvik fra beregnet pensjonskostnad ikke ble så stort. Det er dette premieavviket som gir et
så stort positivt avvik på tjenesteområde 18 økonomi.
Premieavviket gjør i praksis at pensjonspremiene ikke nødvendigvis får full effekt det enkelte regnskapsår.
For å sikre at det over tid blir samsvar mellom regnskapsførte pensjonskostnader og betalte premier må
dette premieavviket regnskapsføres i påfølgende år. Dette kalles amortisering av tidligere års premieavvik.
Høyere premier og høyere premieavvik i 2019 vil altså isolert sett bety høyere kostnad i regnskapene for
Karmøy fremover, da dette skal amortiseres i regnskapene over de neste 7 årene. Premieavviket i 2018 ble på
68,1 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift), mot budsjettert 49,3 mill. kroner.
Av tabellen under ser en samtidig at et stort merforbruk på lønn på tjenesteområde 08 omsorg bidratt til at
en større del av pensjonspremiene er knyttet til omsorg.

Avskrivninger
Avskrivninger i kommuneregnskapet brukes for å synliggjøre verdiforringelsen av varige driftsmidlene i de
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ulike tjenester. Nøkkeltall for netto driftsutgifter på en tjeneste er derfor inklusive avskrivninger. Disse
avskrivningene har imidlertid ikke noe netto resultateffekt, da kommuneregnskapet i stedet bokfører avdrag
på lån. Avskrivninger ført på tjenestene «nulles» derfor ut gjennom en egen motpost for avskrivninger
(kostra funksjon 860). Denne motposten ligger under tjenesteområde 18 Økonomi.
Karmøy kommune har lagt om kommunens anleggsregister. Dette gir bedre regnskapskvalitet, men har også
medført at avskrivninger i justert budsjett var basert på noe ufullstendige anslag. Dette påvirker kostnadene
på de enkelte tjenesteområdene. Dette har som forklart over ingen netto effekt, men som tabellen viser gav
det en del utslag på ulike tjenesteområdene. Totalt sett ble bokførte avskrivninger om lag 4,5 mill. kroner
høyere enn anslått i justert budsjett, hvilket vises igjen ved et positivt avvik på tjenesteområde 18.

Avvik i tjenesteproduksjonen for øvrig.
Figuren viser avvikene mellom regnskap og justert budsjett per tjenesteområde, etter at sentrale ansvar
(pensjon), og avskrivninger er tatt ut. Tjenesteområdene med de største avvikene er kommentert under.



01 Administrasjon (+6,5 mill. kroner): Kommunen fikk et positivt avvik på administrasjonspostene.
Det er flere områder som bidrar til dette. En del kostnader knyttet til IT og digitalisering har lagt på
vent til avklaring på prosessen om det skulle etableres en interkommunal IT-avdeling. En del
kostnader påløp derfor ikke som planlagt i 2019. Karmøy kommune har også inngått avtaler med
noen av nabokommunene om å yte juridiske tjenester. Dette gir et positivt avvik i 2019 fordi de
andre kommunene er med på å dekke en del faste utgifter knyttet til tjenesten, samt at deler av disse
tjenestene har blitt ytt med eksisterende bemanning i en mindre del av året. I tråd med avtalen er det
ansatt en del nye jurister og økt administrativ kapasitet i løpet av året. I tillegg er det noe
mindreforbruk i blant annet personalavdeling og bedriftshelsetjeneste på grunn av

16

sykemeldinger/vakanser. 1 mill. kroner er budsjettet ble dessuten «fryst» i kommunestyresak 46/19
Håndtering av økte utgifter og inntekter. Dette gav mindre rom til igangsetting av prosjekter og
organisasjonsutvikling.


02 Barnehage (-6,3 mill. kroner): Hovedforklaringen her er et negativt avvik på ikke-kommunal
barnehagedrift på -6,1 mill. kroner. Om lag halvparten av dette er en konsekvens av at
tilskuddssatsen ble økt som følge av en klagesak. I tillegg var etterspørselen etter barnehageplasser
høyere enn anslått. Tall fra Kostra viser at antall barn 1-5 år ble redusert med 2,27 prosent, mens
korrigerte oppholdstimer bare ble redusert med 1,47 prosent. Oppholdstid per barn er dermed økt
fra 2018 til 2019.
Det var også et negativt avvik på -3,4 mill. kroner knyttet til styrket tilbud førskolebarn. Kostnadene
har steget relativt mye de senere årene, men gikk reelt sett ned fra 2018 til 2019. Det er gjort tiltak for
å få kontroll over kostnadene. Blant annet ved å tenke ressurser i sammenheng ved oppfølging av
flere vedtak og omorganisering av driften av det spesialpedagogiske tilbudet. Arbeidet fortsetter inn
i 2020, og rådmannen har tro på at det skal føre til en bedre ressursutnyttelse av bemanning, som vil
være til det beste for barn med spesielle behov og samtidig redusere kostnader på dette området.
På den annen side var det positive driftsavvik i de kommunale barnehagene, og i sektor barnehage
sentralt.



03 Skole (+14,4 mill. kroner): Det ble i 2019 iverksatt flere sparingstiltak for å lage en buffer for å
kunne dekke inn merforbruk andre steder i oppvekst- og kulturetaten/kommunen. I tillegg ble det
iverksatt innsparingstiltak for skole for å komme ned på K13 nivå (KOSTRA), som resulterte at det
totale mindreforbruket er på 12,6 mill. kroner, som tilsvarer 2,6 prosent av årsbudsjett for skole.
Av det positive avviket er også 1,5 mill. kroner knyttet til teknisk sektor. Dette gjelder blant annet
redusert bruk av vikarer innenfor renhold og byggforvaltning, utsatt rekruttering av byggdriftere og
utsettelse av planlagte vedlikeholdsprosjekter. Det vises til omtale av håndtering av økte utgifter og
inntekter i kommunestyresak 46/19.



04 Kultur (+1,4 mill. kroner): Avviket er en sum av flere mindre avvik. Blant annet knyttet til noe
mindreforbruk på lønn, mindre bruk av konsulenttjenester. I tillegg var det færre søknader på
slutten av året.



07 Helse (+3,3 mill. kroner): Avviket er i hovedsak knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Årsaken til dette er en kombinasjon av ekstra tilskuddsmidler og mindreforbruk på lønn på grunn
av vansker med rekruttering av helsesykepleiere, sykefravær og vakante stillinger i perioder. Også
et mindreforbruk på grunn av forsinket oppstart for ny stilling knyttet til helsefremmende og
forebyggende arbeid.



08 Omsorg (-20,4 mill. kroner): Kommunen opplevde en høy vekst i aktivitet og kostnader i
omsorgssektoren gjennom 2018 og inn i 2019. Fullårskonsekvensen av denne veksten har gitt
betydelige økonomiske utfordringer i 2019. Kommunestyret vedtok i mai å disponere 33 mill. kroner
av økte inntekter til økt ramme på tjenesteområde omsorg. Det ble samtidig vedtatt betydelige krav
til effektivisering. Dette har vært krevende å realisere, og sektoren har derfor også etter
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ekstrabevilgningen hatt negative prognoser. Avviket ble imidlertid noe lavere enn anslått i høst, som
følge av at kommunen får dekket en større del av kostnadene gjennom refusjonsordningen for
ressurskrevende brukere enn antatt i prognosen. Kostnader til brukerstyrt personlig assistanse økte
med 58 prosent fra 2018 til 2019, og har vært den enkelttjenesten som har økt mest i kostnad.
En krevende situasjon har vært knyttet til utskrivningsklare pasienter. Til tross for økt kapasitet
gjennom året i form av bruk av dobbeltrom ved Norheim BBH har kommunens utgifter til
overliggerdøgn på sykehuset økt betydelig fra 2019 til 2020. Dette alene står for 8,8 mill. kroner av
avviket på tjenesteområde omsorg i 2019. Det er gjort nye tiltak for å øke kapasiteten på mottak av
disse pasientene både i 2019 og i 2020-budsjettet.
Generelt har kostnadene økt mer i Karmøy enn i sammenlignbare kommune. Netto driftsutgifter
justert for beregnet utgiftsbehov per innbygger økte med 9 prosent fra 2018 til 2019 i Karmøy, mens
tilsvarende tall for sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet var mellom var hhv 5,9 og
5,4 prosent. Det kan se ut som en kostnadene nådde en foreløpig topp sommeren 2019, for deretter å
falle noe utover høsten. Dette sær særlig ut til å være tilfelle for institusjonsplasser. I 12 ukers
perioden uke 41-52 var arbeidede timer der 2,85 prosent mindre enn 12 ukers-perioden uke 29-40.
Tilsvarende tall for bolig- og miljøarbeidertjenester var 3,28 prosent mindre. Innenfor de ordinære
somatiske hjemmetjenestene var det imidlertid en økning på 0,70 prosent. Kommunestyret vedtok i
mai 2019 et mål om 5 prosent reduksjon i utført tid innenfor disse tre områdene. Tallene over viser at
tiltak har hatt positiv effekt på noen områder, men totalt sett er dette målet ikke oppnådd.


09 Sosial (+1,4 mill. kroner): Mindreforbruk innen tilbud til personer med rusproblemer, som gir et
positivt avvik på +2,4 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes blant annet vakante stillinger og
stillingsstopp. Det er også rekrutteringsvansker til stillinger som lege og psykolog. Alle brukerne
har fått tjenester, men det er redusert kvalitet, med redusert tilgjengelighet og strengere prioritering
av oppgaver.
Det er et merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp (-1,8 mill. kroner om man holder flyktninger
utenom). Dette skyldes i hovedsak flere brukere samt økte kostnader til husleie og strøm. I tillegg er
det økte utbetalinger av løpende livsopphold. Dette må sees i sammenheng med at brukermassen
har endret seg. Vi har fått inn flere brukere som har barn, og da har de også krav på større
utbetalinger til livsopphold. Det jobbes med å gi ekstra arbeidsrettet bistand til langtidsmottakere av
sosial stønad. I tillegg kartlegger en om det er brukere som kan ha krav på ytelser som
arbeidsavklaringspenger eller uførestønad. Når det gjelder brukere med barn, så har Karmøy
kommune fått tilskudd fra Fylkesmannen til å opprette en stilling som familieveileder i NAV. Denne
stillingen jobber kun opp mot familier som mottar sosial stønad.
Innenfor flyktningefeltet er det samlet sett om lag balanse på utgiftssiden. På grunn av endringer i
sammensetningen av flyktninggruppen som er bosatt har kostnadene forskjøvet seg noe fra
introduksjonsprogrammet til sosialhjelp og andre kostnader. Dette skyldes at det er bosatt familier i
større grad, noe som blant annet gir færre deltakere på introduksjonsordningen, men større
utbetalinger til livsopphold.



10 Barnevern (-1,7 mill. kroner): Tjenesteområde barnevern fikk et negativt avvik på -1,7 mill.
kroner. Dette var varslet tidlig, og det ble i mai gjort vedtak om tiltak for å redusere kostnadene.
Tiltakene har hatt effekt, og det negative avviket er mindre enn varslet i budsjettoppfølgingene. I
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forhold til forutsetningene i opprinnelig budsjett har det vært en dreining mot økte kostnader til
forebyggende tiltak. Dette skyldes merutgifter til fast ansatte besøkshjem og oppdragstakere
(avlasterdommen). I tillegg har barneverntjenesten merutgifter knyttet til økte forebyggende tiltak i
hjemmet som miljøarbeid, familieveiledning og arbeid ut fra Familiesenteret. Antall barn med
hjelpetiltak er redusert for å kunne prioritere de barna med størst behov et bedre tilbud. Det ble i
2019 registrert 4 omsorgsovertakelser, ned fra 9 i 2018. Utgifter til kjøp av plasser fra Bufetat er
lavere enn de har vært de siste par år, herunder at bruk av akuttplasser/beredskapshjem er det
lavere. Det kan tyde på at det nå sees effekt av satsing på å jobbe mer med familiene, bevisst satsing
på tiltak ved mottatte meldinger og tiltak i Familiesenteret.


13 Bolig (-1,9 mill. kroner): Av totalavviket skyldes 1.7 mill. kroner svikt i husleieinntektene.
Bakgrunnen for budsjettavviket på utleie er at det finnes mange private boliger til leie i Karmøy
kommune, og at kommunen dermed får færre søknader om kommunale boliger. I 2017 søkte 175
personer om boliger, i 2018 søkte 139 og i 2019 søkte 146, noe som representerer en nedgang på vel
20 %. Kommunen har derfor solgt noen boliger og vurderer å ytterligere å redusere totalt antall
kommunale boliger dersom denne trenden fortsetter. En annen årsak kan være at boligene ikke
tilfredsstiller dagens behov på grunn av endring i brukergruppen. Et tiltak her er derfor å selge ut de
boenhetene som anses som uegnet og føre opp nye boliger som er tilpasset en endret brukergruppe.



16 Brann- og ulykkesvern (-4,0 mill. kroner): Det negative avviket skyldes i hovedsak økt tilskudd
til Haugaland Brann og Redning IKS (HBR) på 3,1 mill. kroner og etterslep lønn 2018 på 0,4 mill.
kroner. I tillegg er det kostnader knyttet til drift i en overgangsperiode. Som varslet i
budsjettoppfølgingene har det vært uklarhet rundt årets kostnad. Det er fortsatt ikke avklart hvilken
konsekvens Haugesund kommunes utmelding vil få på kostnader til Karmøy kommune. For 2019 er
Haugesund kommunes andel belastet gjenværende eierkommuner, noe som er årsaken til at
regnskapet er belastet et større beløp enn budsjettert.



17 Vann, avløp og renovasjon (-2,4 mill. kroner): Tjenesteområdet vann, avløp og renovasjon er et
selvkostområde. Det betyr at avvik mellom budsjett og regnskap fører til endringer i bruk eller
avsetning til selvkostfond - og ikke gir netto budsjettavvik for kommuneregnskapet (men endring i
netto bruk av fond vil påvirke netto driftsresultat). Tjenesteområdet skal gå i "overskudd" fordi
inntektene skal dekke indirekte kostnader (som VAR benytter på andre tjenesteområder) og
kapitalkostnader. Det er derfor lavere kapitalkostnader som forklarer det negative avviket på
tjenesteområde VAR. Tjenesteområdet hadde også økte inntekter særlig på vann og avløp. Dette
medførte ikke avvik i netto ramme, men større avsetning til selvkostfond.

Etterslep på investeringene
Det ble brukt mindre på investeringer enn budsjettert i 2019. Det ble investert i anleggsmidler for 447 mill.
kroner, mot 540 mill. kroner i justert budsjett.. Det er viktig å presisere at dette ikke er avvik for prosjektenes
totalkostnad, men et uttrykk for at kostnadene til prosjektene i 2018 var forskjellig fra justert budsjett. Dette
skyldes typisk forhold som forsinkelser, eller at kostnadene av andre grunner kommer senere enn tidligere
anslått.
Det er i 2019 investert i anleggsmidler (gjenspeiler bevilgninger/regnskap – investeringer (2B))for 347 mill.
kroner mot budsjettert 464 mill. kroner. Det er da sett bort fra regnskapsførte justeringsavtaler.
Investeringsnivået i 2019 var 13 mill. kroner høyere sammenliknet med 2018. Som det fremkommer av
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diagrammet under er realisert investeringsnivå de siste tre årene betydelig høyere enn hva som var tilfelle
tidligere år

Det høye investeringsnivået de siste årene skyldes økt investeringsvilje i form av ambisiøst
investeringsbudsjett, kombinert med økt gjennomføringsevne. Men, fremdeles ser man at investeringsviljen
overgår den praktiske gjennomføringsevnen. Opprinnelig investeringsbudsjett i anleggsmidler for 2019,
inkludert rebudsjetterte ubrukte budsjettmidler fra 2018 lå på 833 mill. kroner. Investeringsbudsjettet
(investering i anleggsmidler) for 2019 er så redusert i forbindelse med investeringsrapport 1. tertial og
2. tertial 2019 til 464 mill. kroner. Endringen skyldes i all hovedsak årsavhengige budsjettjusteringer knyttet
til forsinkelse i fremdrift eller endring i periodisert betalingsplan. Differansen mellom revidert budsjett 2019
og regnskap 2019 er på 117 mill. kroner. Dette er omtrent på nivå med året før da tilvarende beløp var på 123
mill. kroner, men vesentlig lavere enn i årene før det.
De største avvikene er omtalt under. Disse fire prosjektene står på ca. 84 av de 117 mill. kronene i avvik
mellom regnskap og budsjett.
P610 Hovedplan vann (planprosjekt)
Budsjett 2019 (inkl. endringer): 48,4 mill. kroner
Regnskap 2019: 18 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 30,4 mill. kroner
Årsaken til budsjettavviket i 2019 er i all hovedsak knyttet til forsinket fremdrift i ulike
underprosjekt. Dette er blant annet samarbeidsprosjekt har blitt forskjøvet i tid eller endret seg, som
sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim. I tillegg er noen underprosjekt blitt noe rimeligere enn
estimert, som gang og sykkel veg Avaldsnesvegen/Va-anlegg Kittelboten og miljøgaten Spanne.
Vannledning i forbindelse med sykkel og gangveg, kirkeleit Skudeneshavn, er ikke startet opp slik
som planlagt.
Pågående vann prosjekter som vil fortsette i 2020 er i hovedsak tilknyttet prosjekter i hovedplan
avløp. Når ny hovedplan vann blir vedtatt vil nye prosjekter tilhørende denne startet opp. I noen av
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disse prosjektene har vi startet opp prosjektering, slik at vi er klar til utførelse så raskt som mulig
etter at vedtak foreligger.
P600 Hovedplan avløp (planprosjekt)
Budsjett 2019 (inkl. endringer): 95 mill. kroner
Regnskap 2019: 68,9 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 26,1 mill. kroner
Årsaken til budsjettavviket i 2019 er også her knyttet til forsinket fremdrift i flere underprosjekt.
Flere av prosjektene berører både hovedplan vann og hovedplan avløp. Eksempelvis
samarbeidsprosjektet med Statens vegvesen som har blitt forskjøvet i tid og endret seg noe; gang og
sykkelveg/va-anlegg Vormedal/Norheim og flomsikring Norheimsbekken som er blitt flyttet til 2020
og Prestavegen som har fått senere oppstart i 2019 enn planlagt.
P513 Åkra - erverv/infrastruktur/idrettshaller
Budsjett 2019 (inkl. endringer): 108,9 mill. kroner
Regnskap 2019: 93 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 15,9 mill. kroner
Det er oppført ny dobbel idrettshall på Åkra, en for barneskole og ungdomsskole og en for
videregående skole. Hallene ble åpnet og tatt i bruk januar 2020. Det gjenstår likevel endel arbeid før
prosjektet anses som ferdigstilt. Deler av arbeidet knyttet til infrastruktur er forsinket og vil ikke
avsluttes før i 2020. I tillegg er kjøp av løst inventar utsatt til 2020. Dette er hovedårsakene til at
regnskap 2019 er lavere enn budsjettert. Den gamle/eksisterende idrettshallen rives som planlagt i
2020.
P512 Stangeland skole
Budsjett 2019 (inkl. endringer): 40 mill. kroner
Regnskap 2019: 28,6 mill. kroner
Årsavhengig budsjettavvik 2019: 11,4 mill. kroner
Stangeland skole skal ha en kapasitet på 700 elever. Stangelandshallen er inkludert i prosjektet.
Kruse Smith er tildelt kontrakt for bygging av Stangeland skole og Stangelandshallen. Prosjektet var
opprinnelig planlagt ferdigstilt i 2021 men er utsatt til 2022. Hovedgrunnen til forsinkelsen skyldes
en uforutsett planendring med bakgrunn i naboklager. Dette for å inkludere formålet idrettshall i
reguleringsplanen. Detaljprosjekteringen er igangsatt og masseutskifting på skoletomten er forventet
igangsatt i perioden mars - mai 2020. Årsaken til avviket mellom budsjett 2019 og regnskap 2019 er
at deler av prosjekteringsfasen er flyttet fra 2019 til 2020, samt at arbeid knyttet til Lyngvegen er
flyttet fra 2019 til 2020.
Det vises til egen sak om budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019 samt rebudsjettering 2020 for mer
informasjon om status og utvikling i investeringsprosjektene per 31.12.2019. Saken ble behandlet i
formannskapet 2. mars 2020 (FSK 23/20).

Likestilling
Kvinnelig ansatte i Karmøy kommune har en lavere grunnlønn enn menn. I 2019 var gjennomsnittlig lønn
for kvinner 93,0 prosent av menns, noe som er marginalt opp fra 92,9 prosent i 2018. Det meste av dette
skyldes ulike yrkesvalg. Dersom tallene justeres for ansattgruppe eller stillingskode, slik at man holder
utenfor den delen av lønnsforskjellene som skyldes ulike yrkesvalg, forsvinner det meste av forskjellen.
Tallene justert for stillingsgruppe og stillingskode er hhv. 100,3 og 99,8 prosent. Justert for utdanning er 96,2
prosent..
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Kjønnsfordeling i kommunen.
Andelen kvinnelige ansatte utgjorde 82 prosent i 2019. Dette er en økning fra 80 prosent i 2018.
I oppvekstsektoren totalt er kvinneandelen 82 prosent, noe som er en liten oppgang. Dersom sektoren blir
spesifisert ned til grunnskole, barnehage mv blir kjønnsfordelingen mer differensiert. I grunnskolen er det
en kvinneandel på 78 prosent, i PP-tjenesten er kvinneandelen 90 prosent, i barnehagesektoren er andelen på
97 prosent.. I skoleadministrasjonen er kvinneandelen 59 prosent.
Helse- og omsorgssektoren har en enda større andel kvinnelig ansatte. Her er hele 90 prosent av
arbeidsstokken kvinner, varierende fra 86 prosent innen sosialhjelp til 94 prosent innen hjemmehjelp/sykepleie. Innen helse/sosial-administrasjon er kvinneandelen 80 prosent.
Den sektoren i Karmøy kommune som har jevnest fordeling mellom kjønnene er teknisk sektor. Her er
kvinneandelen 47 prosent. Dog er det store ulikheter dersom tallene brytes ned videre, for eksempel mellom
renholdere på den ene siden, og andre fagarbeidere/vaktmestergruppen på den andre. Kvinneandelen i
sentraladministrasjonen var på 66 prosent.
Når det gjelder kjønnsfordelingen innen lederstillinger i kommunen varierer dette også mye fra sektor til
sektor. I rådmannens ledergruppe er 2 av 5 personer kvinner ved årsskiftet. På sektorsjef og
virksomhetsledenivå er kvinneandelen 57 prosent, mens det for andre ledere er en kvinneandel på 66
prosent.

Deltidsproblematikk
Omfanget av deltid spesielt innen helse- og velferdstjenestene er en av kommunesektorens store
utfordringer. De sentrale partene KS, NSF, Delta og Fagforbundet underskrev for første gang en
felleserklæring i 2013, kalt «det store heltidsvalget». Erklæringen var ment å styrke arbeidet med å utvikle
mer heltid gjennom økt fokus på at deltid var uheldig for kvaliteten på tjenestene, rekruttering, inntekts- og
kompetanseutvikling og for fremtidige pensjonsrettigheter.
Partene fornyet erklæringene i 2015 og sist i 2018. De to siste erklæringene legger større vekt på utvikling av
en «heltidskultur», der fokuset er rettet mot kvalitet, være en attraktiv arbeidsgiver, utnytte ubenyttet
kompetent arbeidskraft og fremme godt og lærende arbeidsmiljø. Karmøy kommune støtter opp om
erklæringen gjennom et partssammensatt prosjektarbeid. Prosjektplan med mål og tiltak ble vedtatt i
administrasjonsutvalget februar 2018.
I 2019 vedtok kommunestyret at et hovedmål er å øke antall heltidsstillinger og øke stillingsbrøker, særlig
innen helse- og omsorgsetaten. Stort antall deltidsstillinger går ut over kvaliteten og kontinuiteten i
tjenestene og brukerne må forholde seg til mange ansatte. Deltidsansatte har uforutsigbar lønn og arbeidstid
og vil i mindre grad utvikle samme eierskap til arbeidsplassen. Karmøy kommune er under
landsgjennomsnittet for heltid og det er spesielt kvinner som kommer dårlig ut. Det er derfor svært viktig at
vi sammen jobber fram de gode løsningene som bygger opp om effektiv utnyttelse av kompetanse og
ressurser til beste for våre innbyggere
På grunn at brannvesenet er skilt ut i IKS gir dette utslag i statistikken mellom 2018 og 2019. Oversiktene
under viser likevel at det har vært en betydelig økning i andel ansatte med mer enn 75 prosent stilling.
Andelen kvinner med mer enn 75 prosent stilling har økt fra 52,5 prosent i 2015 til 64,8 prosent i 2019.
at andelen ansatte med mindre enn 50 % stilling hatt en positiv endring i perioden 2015-2019. Fra 2017 til
2019 har andel kvinner med 100 prosent stilling økt fra 34,0 til 39,3 prosent.
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Tabell: Andel ansatte med under 50 prosent stilling
2015
2016
2017

2018

2019

Kvinner

17,6 %

13,6 %

11,8 %

9,6 %

9,1 %

Menn

25,3 %

21,7 %

18,9 %

19,3 %

9,6 %

* Etablering av interkommunalt brannvesen påvirker tallene fra 2018 til 2019.
Tabell: Andel ansatte med mer enn 75 prosent stilling
2015
2016
2017
2018

2019

Kvinner

52,5 %

57,9 %

59,5 %

62,6 %

64,8 %

Menn

66,4 %

69,6 %

70,8 %

69,4 %

78,7 %

* Etablering av interkommunalt brannvesen påvirker tallene fra 2018 til 2019.

Kjønnsfordelt statistikk for sykefravær
Det totale sykefraværet i 2019 var på 7,1 %, en økning fra 7,0 % i 2017. Dette er det høyeste målte
sykefraværet i Karmøy siden 2014.
Tabell: Kjønnsfordelt sykefravær
2010
2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kvinner

7,8 %

7,7 %

8,2 %

7,7 %

7,4 %

7,5 %

7,7 %

7,7 %

Menn

5,0 %

3,9 %

4,3 %

4,2 %

4,4 %

4,3 %

4,4 %

4,6 %

Totalt

7,2 %

6,9 %

7,4 %

7,0 %

6,8 %

6,8 %

7,0 %

7,1 %

Kommunens hovedmålsetting er å skape gode og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeidsmiljøutvalget
vedtok i 2019 vedtok handlingsplan for arbeidsmiljø hvor helsefremmende og forebyggende innsats skal
være med å bidra i å øke nærværskultur. Gjennom å skape gode og helsefremmende arbeidsplasser og
redusere risiko for helsefare er målet å redusere sykefraværet.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet
Karmøy kommune har også i 2019 lagt vekt på å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne samt bidra
til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes. Karmøy kommune
skal være en likestilt kommune hvor det ikke foregår noen form for diskriminering. Føringer for dette ligger
i likestillingsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og i Hovedavtalen.
Det er et økende behov for løsninger som imøtekommer full integrasjon av barn/elever og andre personer
med nedsatt funksjonsevne, både når det gjelder bygg – men også i utearealer, parker og fri- og
friluftsområder. Kommunestyret vedtok i 2019 Plan for universell utforming som skal være et virkemiddel
for å oppnå mer inkluderende og allmenne løsninger i de fysiske omgivelsene der kommunen er ansvarlig. I
tråd med vedtatt plan har kommunen i 2019 prioritert arbeidet med å gjøre sal 2 og 3 i Karmøy kino
tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Høsten 2019 ble kommunestyresalen oppgradert i
forhold til universell utforming. Det har også vært egne investeringsprosjekter knyttet til oppgradering og
universell utforming av uteområdene til to skolebygg i 2019. I tillegg har det vært et eget prosjekt knyttet til
kommunestyresalen, også med fokus på universell utforming.
Det tas hensyn til tilgjengelighet og universell utforming i kommunens nettsider mv, og dette var et sentralt
krav i arbeidet med nye nettsider. Disse ble lansert desember 2018.
Karmøy har et aktivt klarspråksarbeid, med mål om å bedre kommunens kommunikasjon med publikum.
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Kommunen ønsker å fremme likestilling ved utlysning, ansettelse og lønnsfastsettelse uavhengig av
funksjonsevne – samt bidra til individuell tilrettelegging av arbeidsplass, arbeidsoppgaver og opplæring for
arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Bedriftshelsetjenesten har en aktiv rolle i arbeidet med
tilrettelegging av arbeidsplassen.
Kommunen har økt rammen for inntak av lærlinger slik at det til enhver tid er ca. 85 lærlinger hvorav 3-4
plasser er avsatt il lærlinger med behov for særskilt tilrettelagt opplæring.
Kommunen har 11 personer i ordning for varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet, et tilbud om
tilrettelagt arbeid for personer som har eller i nær framtid forventes å få innvilget varig uførepensjon, og
som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Styring, kontroll og forbedring
Rådmannen skal etter kommuneloven sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter
og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. I arbeidet med å styrke
kommunens internkontroll har organisasjonen hatt økt fokus på å inspirere til forebyggende og
kvalitetsfremmet arbeid.
Forbedringssystemet er et overordnet kvalitets- og forbedringssystem som skal sikre måloppnåelse og
etterlevelse av lovverk gjennom interne prosesser og rutiner. Systemet er gjennomgående for hele
organisasjonen og skal gi støtte til ledere og ansatte i arbeidet med god kommunal praksis og for
oppbygging av kommunens internkontroll.
Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og effektivitet i
tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås.
En indikasjon på organisasjonens evne til kontinuerlig forbedring og læring kan ofte sees i forhold til antall
innmeldte avvik. Antall innmeldte avvik de siste årene vært på ca. 0,1 avvik per ansatt/år. Dette er trolig
ikke et reelt utrykk for antall avvik. I 2019 økte imidlertid antall innmeldte avvik med nesten 800 prosent..
Økningen er en direkte konsekvens av økt fokus på forbedringsarbeid. Systematisk melding (og håndtering)
av avvik er en viktig premiss for å utvikle en velfungerende internkontroll. Ved at det legges til rette for at
ansatte melder avvik, blir det signalisert at det er akseptert å gjøre utilsiktede feil - og at avvik og andre
uønskede hendelser blir verdsatt og anerkjent som verdifull informasjon som vi kan benytte i lærings- og
forbedringsarbeidet.
Det vil videre være fokus på at nødvendige prosesser etableres, iverksettes og vedlikeholdes for å sikre
tilfredsstillende bruk av forbedringssystemet. Dette for å bidra til at kommunen som organisasjon oppfyller
kravene som gjelder kommunens tjenester til innbyggerne, planleggings- og utviklingsoppgaver i
lokalsamfunnet, rollen som myndighetsutøver og ivaretakelse av de ansatte.

Varsling av kritikkverdige forhold
Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold som arbeidstaker er blitt kjent med i kraft av sitt
ansettelsesforhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske
retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.
Varslingsordningen skal bidra til at kritikkverdige forhold opphører og sikre en høy etisk standard i
organisasjonen.
Etter vedtak i kommunestyret 26.10.2016, sak 45/16 gjennomførte KPMG en forvaltningsrevisjon rettet mot
håndtering av varslingssaker i kommunen. Formålet med forvaltningsrevisjon var å evaluere om kommunen
hadde rutiner, system og prosedyrer som sikret et fungerende varslingsinstitutt. Konklusjonen fra rapporten
var at Karmøy kommune har utarbeidet varslingsrutiner som blir fulgt. Samtidig var det etter KPMG noen
forbedringspunkter som kunne bedre eksisterende rutiner ytterligere.
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Disse forbedringspunktene ble oppsummert i 6 anbefalinger. Dette gjaldt:


tydeliggjøring av varslingsmottakers rolle,



etablering av varslingssekretariat,



sørge for tilstrekkelig kapasitet ved gjennomføring av vurdering og faktaundersøkelser,



bedret informasjon underveis og i etterkant av faktaundersøkelser,



etablering av rutinger for ivaretakelse av personopplysninger og



jevnlig informasjon om varslingsrutiner.

Varslingssekretariat er etablert og har vært i drift siden mai 2018. Varslingssekretariatet gir råd og
veiledning til alle involverte i varslingsprosessen. Det er utarbeidet reglement og prosedyrer for varsling,
disse ble vedtatt i administrasjonsutvalget 20.03.2019, sak 8/19. Endringen i Arbeidsmiljølovens § 2A om
varsling 01.01.20 medfører at reglement og prosedyrer skal oppdateres i løpet av våren 2020. Det er planlagt
kursing i håndtering av varsel for alle ledere i kommunen våren 2020 i forbindelse med denne lovendringen.

Personvern
Karmøy kommune arbeider systematisk for å kartlegge kommunens behandling av personopplysninger, og
gjennomfører konsekvensvurderinger der hvor det er krav om det. Kommunens personvernombud er sterkt
involvert i vår vurdering av lovligheten i behandlingene kommunen gjennomfører og deltar i
konsekvensvurderingene som blir gjennomført.

Etikk
Kommunens etiske retningslinjer som var gjeldende inntil mars 2014 var kun vedtatt å være gjeldende for de
ansatte i kommunen. I sammenheng med vedtatt gjennomgang og redigering av retningslinjene, ble det tatt
initiativ til at de etiske retningslinjene også skulle omfatte politikerne.
Kommunestyret vedtok nye etiske retningslinjer gjeldende både for ansatte og politikere den 25.3.14. Det ble
vedtatt en mindre justering av retningslinjene i 2019 hvor det ble innarbeidet et nytt avsnitt som omhandlet
bruk av sosiale medier.
Sammen med KS har Transparency International Norge utarbeidet en håndbok i antikorrupsjon, «Beskytt
kommunen» (2014). Her får vi både bakgrunnskunnskap og forslag til et «antikorrupsjonsprogram i
kommunen». Hovedelementer i et slikt program er
1. verdier, holdninger og kultur
2.

etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

3.

risikoanalyser

4.

et godt kontrollsystem – egenkontroll og internkontroll

5.

strategi for anskaffelser

6.

varslingsordning.

Kommunen ønsker at etatene og virksomhetene gjennomfører aktiviteter som både forebygger og avdekker
korrupsjon – i politiske beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse og saksbehandling, tjenesteproduksjon,
økonomiforvaltning, anskaffelser, personalforvaltning og IKT-drift. Karmøy kommune vil ha økt fokus på å
arbeide aktivt for å sikre antikorrupsjon i kommunen gjennom å videre arbeide med hovedelementene i
programmet.
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Hovedoversikter og noteopplysninger til regnskapet
Økonomiske oversikter
Økonomisk oversikt - drift

Note Regnskap 2019

Reg. budsjett

Oppr.budsjet

Regnskap 2018

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter

115 343 180
226 324 982

Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd

9

Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt

9
9

Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

119 137 000
218 494 000

115 624 000
218 917 000

112 412 272
210 358 428

347 925 050

296 576 687

275 792 000

326 520 783

1 148 507 621

1 171 267 000

1 165 900 000

1 113 428 680

66 358 962
7 198 831

67 882 000
6 459 000

58 379 000
161 000

78 951 212
6 949 584

1 149 890 467
140 395 317

1 084 500 000
141 000 000

1 084 500 000
134 800 000

1 089 363 142
132 946 319

3 201 944 410

3 105 315 687

3 054 073 000

3 070 930 418

Driftsutgifter
1 670 993 146

1 637 331 637

1 607 914 000

1 605 266 189

Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

Lønnsutgifter

432 861 938
331 829 691

425 615 000
351 260 064

422 016 000
310 653 000

412 267 533
326 039 764

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer

495 670 528
179 642 311

471 790 928
197 275 800

449 697 000
177 036 000

414 259 185
173 180 267

105 431 441
-16 542 215

100 946 000
-19 533 000

105 426 000
-18 810 000

100 541 989
-16 934 097

3 199 886 841

3 164 686 429

3 053 932 000

3 014 620 829

2 057 569

-59 370 742

141 000

56 309 589

8

113 922 334

108 200 000

63 200 000

61 665 834

8

41 238 647
503 145

17 300 000
84 000

17 300 000
84 000

11 395 478
405 451

155 664 126

125 584 000

80 584 000

73 466 763

Avskrivninger
Fordelte utgifter

12

10

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)

4
8

45 506 528
66 038

47 530 000
-

47 500 000
-

41 332 022
13 354 444

Avdrag på lån
Utlån

4

87 792 938
732 735

87 750 000
84 000

87 780 000
84 000

101 554 938
697 231

134 098 240

135 364 000

135 364 000

156 938 635

21 565 886

-9 780 000

-54 780 000

-83 471 872

10

105 431 441
129 054 896

100 946 000
31 795 258

105 426 000
50 787 000

100 541 989
73 379 706

14

28 380 255

28 380 000

6
6

6 967 252
35 640 520

8 672 127
38 476 615

5 468 000

8 568 000
28 507 725

70 988 026

75 528 742

5 468 000

116 308 884

Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

-

79 233 159

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk

6

53 085 000
-

53 085 000
-

52 712 000
-

33 693 188
-

Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond

6
6

55 276 957
32 635 258

46 061 000
8 178 000

3 543 000

90 839 988
36 775 159

140 997 214

107 324 000

56 255 000

161 308 335

Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

14

59 045 708

26

-

-

28 380 255

Økonomisk oversikt - investering
Inntekter

Note

Regnskap 2019

Reg. budsjett

Oppr.budsjet

Regnskap 2018

Salg av driftsmidler og fast eiendom

82 301 519

80 859 000

34 500 000

31 636 904

Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse

12 213 229

15 430 000

200 000

810 148
108 963 555

Kompensasjon for merverdiavgift

49 189 423

58 451 000

97 949 200

45 857 750

Statlige overføringer

-

Andre overføringer

68 272 813

Renteinntekter og utbytte

-

Sum inntekter

211 976 985

40 674 000
195 414 000

-

1 300 000

-

119 397 804

132 649 200

307 966 160

Utgifter
Lønnsutgifter

-

Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

369 927 970

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

-

Overføringer

77 146 880

445 636 800
93 919 200

575 920 800
121 298 200

Renteutgifter og omkostninger

-

-

-

Fordelte utgifter

-

-

-

Sum utgifter

403 932 890
57 604 868
-45 755

447 074 849

539 556 000

697 219 000

461 492 003

12 426 307
48 397 979

20 000 000
51 636 000

20 000 000
40 000 000

15 204 039
118 571 338

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån

4
4

Kjøp av aksjer og andeler

86 078 955

86 079 000

8 500 000

101 650 910

Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond

6

75 581 732

73 511 000

25 019 000

31 115 368

Avsatt til bundne investeringsfond

6

58 460

-

-

2 773 938

Sum finansieringstransaksjoner

222 543 433

231 226 000

93 519 000

269 315 592

Finansieringsbehov

457 641 297

575 368 000

658 088 800

422 841 436

303 714 316

306 945 000

440 376 800

212 193 147

49 720 782

49 680 000

12 471 576
53 085 000

20 000 000
53 085 000

Dekket slik:
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet

4
6

Bruk av tidligere års udisponert

-

-

Bruk av disposisjonsfond

-

-

Bruk av bundne driftsfond

-

-

Bruk av ubundne investeringsfond

6

Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

20 000 000
52 712 000
40 000 000
-

38 649 623

145 658 000

105 000 000

457 641 297

575 368 000

658 088 800

-
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-

-

-

197 031
174 814 301
33 693 188
1 943 768
422 841 436
-

Anskaffelse og anvendelse av midler

Regnskap 2019

Reg. budsjett

Oppr.budsjet

Regnskap 2018

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

3 201 944 410
211 976 985
521 570 800
3 935 492 195

3 105 315 687
195 414 000
502 209 000
3 802 938 687

3 054 073 000
132 649 200
540 960 800
3 727 683 000

3 070 930 418
307 966 160
460 671 242
3 839 567 821

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)

3 094 455 400

3 033 419 429

2 918 729 000

2 914 078 840

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

447 074 849
281 001 480
3 822 531 730

539 556 000
293 079 000
3 866 054 429

697 219 000
203 864 000
3 819 812 000

461 492 003
392 364 922
3 767 935 765

112 960 465
-159 176 316
-46 215 851

-63 115 742
-63 115 742

-92 129 000
-92 129 000

71 632 055
-172 193 147
-100 561 092

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger

222 598 114
109 637 649
112 960 465

127 750 000
221 186 742
-93 436 742

28 562 000
150 468 000
-121 906 000

189 884 707
118 252 652
71 632 055

Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv
Interne utgifter mv
Netto interne overføringer

175 058 656
175 058 656
0

173 564 000
173 564 000
0

176 948 000
176 948 000
0

151 215 029
151 215 029
0

Anvendelse av midler

Anskaffelse - anvendelse av midler
Endring i ubrukte lånemidler
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
Endring i arbeidskapital
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Oversikt - balanse
EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

Note Regnskap 2019

10
10

5
2

Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd

2
13
13

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves
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6
6
6
6
14

Regnskap 2018

6 968 682 838

6 379 307 078

3 055 582 476
72 618 620
367 711 307
295 618 867
3 177 151 568

2 761 796 701
63 088 457
331 867 051
259 264 693
2 963 290 177

1 226 548 833

1 298 800 311

227 708 797
180 434 159
117 990 747
377 454 819
322 960 310

221 340 594
149 863 159
110 487 876
395 651 105
421 457 576

8 195 231 671

7 678 107 389

1 929 476 858

1 651 194 926

340 260 614
80 294 997
301 434 421
888 629
59 045 708
1 151 806 482
-4 253 993
-

291 950 909
83 300 259
264 502 312
830 169
28 380 255
986 485 014
-4 253 993
-

Oversikt - balanse
Langsiktig gjeld

Note Regnskap 2019 Regnskap 2018
5 820 114 132
5 555 236 155

Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld

2
4
4
4

3 664 549 969
925 881 000
1 229 683 163
-

3 443 994 407
953 712 000
210 284 000
947 245 748
-

Kortsiktig gjeld

445 640 681

471 676 308

Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik

426 144 926
19 495 756

438 269 689
33 406 619

8 195 231 671

7 678 107 389

3 237 775

162 414 091

3 237 775
-

162 414 091
-

-3 237 775

-162 414 091

2

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto til memoriakontiene
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Oversikt endring arbeidskapital

Regnskap 2019 Regnskap 2018

Økonomiske oversikter
OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler

-98 497 266

-169 758 243

Endring ihendehaverobl og sertifikater

-18 196 286

10 576 970

6 368 204

26 499 530

30 571 000

19 762 731

7 502 871

-12 493 560

-72 251 478

-125 412 572

26 035 626

24 851 480

-46 215 851

-100 561 092

Endring kortsiktige fordringer
Endring premieavvik
Endring aksjer og andeler
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)
KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B)
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)
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Fondsspesifikasjoner
25699000
25699005
25699100
25699103
25699107
25699111
25699112
25699117
25699119
25699123
25699125
25699128
25699206
25699212
25699219
25699261
25699268
25699277
25699286
25699402
25699404
25699450
25699462
25699465
25699480
25699485
25699487
25699500
25699501

Disposisjonsfond
Regnskap 2019 Regnskap 2018
DISPOSISJONSFOND
276 106 698
228 978 701
BUFFERFOND
20 000 000
20 000 000
HELTIDSKULTUR 12400-12050-PE100
195 000
220 000
LÆRLINGER
255 000
255 000
TAP PÅ FORDRINGER
63 643
63 643
IT-AVDELINGEN 12500-12015
4 218 000
2 381 000
TRYKKING BYGDEBØKER/KARMØYS HISTORIE
550 736
540 043
SPIDER 12000-25410
800 000
FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 12900-12093
78 900
NYE INTERNETTSIDER
200 000
VELFERDSTILTAK 12400-12054
351 400
NÆRINGSFORMÅL
6 418 000
5 941 000
EU-PROSJEKTER
58 000
ADMINISTRASJON 21000-12040
441 000
IKT SATSING BARNEHAGER
569 500
KARMØY REISELIVSFORUM
79 222
79 222
TILSK MOTORSENTER - F38520. KS61/16
1 252 295
1 461 647
VIKINGFESTIVALEN 25950-37700
1 611 620
1 611 620
SPILLEMIDLER 25700-38010
1 000 000
1 000 000
OPPLÆRING KURS - 1150 - 40000-12050
1 812 000
295 000
BYUTVIKLING 1270-12900-30100
1 000 000
998 600
AKUTT BEREDSKAP OLJEVERN
309 800
309 800
KULTURHUS 25440-38500
44 410
DIGITALISERINGSPROSJEKT 12050-12012
575 000
505 500
UVÆRSFOND (VINTERVEDLIKEHOLD)
500 000
500 000
T-FORBINDELSEN (FRA INV)
22 781 000
22 781 000
TRAFIKKSIKKERHETSHALL 45000-33420
127 190
127 190
AS KARMØY RÅDHUS FOR MEGET INNB HUSL
2 644 143
UNGDOMSRÅDET 22199-18041
120 000
SUM
340 260 614
291 950 909
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25199000
25199100
25199111
25199112
25199113
25199119
25199206
25199207
25199210
25199212
25199214
25199219
25199225
25199228
25199230
25199232
25199235
25199239
25199252
25199260
25199261
25199292
25199297
25199301
25199303
25199308
25199314
25199317
25199320
25199321
25199322
25199329
25199330
25199332
25199334
25199341
25199343
25199400

Bundne driftsfond
Regnskap 2019 Regnskap 2018
GARANTIFOND
4 000 000
4 000 000
LEGO LEAG SK155
100 900
133 500
UTVIKLING AV SOSIALE TJENESTER I NAV
55 000
NAV TILSKUDD spes på pr.art Cxxxx
585 558
823 558
FOU - FYLKESMANNEN, PRAKSIS OG KUNNS
433
433
KLP PROSJEKT 22199-20220-SK308
101 000
KOMPETANSEMIDLER 50010-25320
916 000
89 000
TILSKUDD KOMPETANSE OG INNOVASJON
461 000
KOMPETANSEUTV BARNEHAGESEKT - 22299
578 700
ØKT LÆRERTETTHET
6 907 000
GAVE GASSCO 53450-27300-HO125
30 000
PPT MIDLER
173 000
460 000
KULTURMILJØFREDNING F36510
231 000
131 000
SVØMMEOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIGE 221
112 800
143 700
TILSKUDD BARNEVERN 52500
211 000
134 000
TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI 22199-202001 201 000
889 300
FREMMEDSPRÅKLIGE 22182 - 21100
996 500
INKLUDERENDE BARNEHAGE 22199-20200
247 000
1 060 000
KULTURSKRINET 22175 - 20200
341 000
UNGDOM OG FRITID 25550-38520
30 000
AVALDSNESPROSJEKTET 25300-36520
8 500 000
3 980 615
INTEGRERINGSFORSKUDD 1810-22199-2020
400
400
NY GIV 22199-20200 SK131
1 998 700
OPPFØLGINGS- OG LOSFUNKSJONER
350 000
350 000
STYRKING HELSESTASJONSTJENESTE HO126
137 000
5 084 000
FAMILIESENTER UNGDOM MED RUSPROBLEMA
324 000
FIN TILSKUDD - NAV BOKN
377 000
ERFARINGSKONSULENTER 53450-23440
26 000
TESTAMENTARISK GAVE F25300
349 964
343 169
TILSKUDD IMDI - NAV 59000-24240-C675
217 000
217 000
IMDI MIDLER 22310-21300
1 596 000
1 933 600
KOMMUNALT RUSARBEID 53430-24310
198 000
858 000
REHAB OPPTRAPPING HO124
329 000
FRISKLIV (LÆRING OG MESTRINGSTILBUD)
72 000
53 000
LEVE HELE LIVET HO131 1700-50000-120
150 000
PSYKOLOGISTILLING 1700-53450-24310 H
410 000
FRAM - ET VEIKART 59000-24210-HO128
40 000
UTBEDRINGSTILSK/HUSBANKMIDLER
2 091 096
52 923
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Bundne driftsfond

Regnskap 2019 Regnskap 2018

25199401 NATURFORVALTNING 45000-36030

269 000

25199403 VILTFOND
25199404 VANNVERKET SJØAURE/BIOTOPFORBEDRING

106 733
443 449

106 733
406 165

25199407 INDUTRIVANNL - NORSK HYDRO - VEDLIKE

607 462

607 462

4 640 551

7 756 551

25199417 AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN

197 000

251 000

25199450 AKUTT FORURENSNING

500 000

500 000

25199461 SELVKOSTFOND VANN
25199462 SELVKOSTFOND AVLØP

21 223 483
4 888 142

10 615 994
5 937 727

25199463 SELVKOSTFOND RENOVASJON

9 881 139

10 822 250

25199464 SELVKOSTFOND SLAM

4 595 607

3 908 741

25199465 GJENBRUKSFOND BORGAREDALEN

7 995 628

7 059 980

110 653

63 559

2 549 000
80 294 997

2 369 000
83 300 259

25199411 ETABLERINGSTILSK HB

25199466 SELVKOSTFOND FEIING
25199470 PARKERINGSFOND
Total

Ubundne investeringssfond

-

Regnskap 2019 Regnskap 2018

25399000 UBUNDET INVESTERINGSFOND
25399001 PROSJEKTGARANTIFOND

16 468 447
-

45 484 992
2 008 544

25399100 OMSTILLINGSMIDLER
25399401 P056 ERVERV OPPARB BOLIGFELT
25399410 P057 ERVERV/OPPARBEIDELSE INDUS

37 254 125

3 391 195
36 276 642

214 592 489

143 988 240

33 119 360

29 119 360

301 434 421

4 233 340
264 502 312

25399500 SALGSINNT TIL OPPGRADERING KOM
25399902 LÅNEOMKOSTNINGER
Total

Bundet investeringsfond
25599100 Tapsfond
Total

Regnskap 2019 Regnskap 2018
888 629
830 169
888 629
830 169

Ubrukte Lånemidler
29100000 Lånemidler
29100920 Startlån - toppfinansiering
Total

Regnskap 2019 Regnskap 2018
150 778 337
3 237 775
11 635 754
3 237 775
162 414 091
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Regnskapsprinsipper
Karmøy kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i
Kommuneloven § 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning §7, gitt med hjemmel i
Kommunelovens § 48. Årsregnskapet føres i overenstemmelse med god kommunal
regnskapsskikk.
Årsregnskapet omfatter alle økonomiske midler som disponeres (inntekter og
innbetalinger) og anvendelsen av midlene (utgifter og utbetalinger). Dette prinsippet
omtales som arbeidskapitalprinsippet. Periodiseringsprinsippet som styrer når utgifter,
utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal bokføres kalles anordningsprinsippet.
Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter, utbetalinger inntekter og
innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt
eller ikke når årsregnskapet avsluttes.
Anordningsprinsippet knytter seg dermed til et finansielt orientert budsjett- og
regnskapssystem over anskaffelse og anvendelse av midler. For lån skal kun den delen av
lån som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Den delen av lån
som ikke er brukt registreres som memoriapost.
I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk ført som anleggsmidler.
Andre eiendeler er ført som omløpsmidler. Avskrivningene starter året etter at
anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk.
Inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder
også interne finansieringstransaksjoner. Det betyr at det ikke skal gjøres fradrag i inntekter
for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende utgifter og heller ikke
fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Videre skal man ta hensyn til urealisert
tap(forsiktighetsprinsippet) samt at inntekter, utgifter og utbetalinger som ikke kan
fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, skal registreres med et anslått
beløp (prinsippet beste estimat).
Regnskapet for 2019 avlegges 15.02.2020
Årsrapporten skal avgis innen 31.03.2020
Revisjonsberetningen fra KPMG skal foreligge innen 15.04.2020
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter
regnskapsårets slutt, dvs. innen 30.06.2020. Før behandling i kommunestyret skal
årsregnskapet behandles i kontrollutvalget.
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Regnskapsskjema 1A - Drift
Regnskapsskjema 1A – drift viser inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger
som ikke knytter seg til bestemte formål. Videre vises renteutgifter, avdrag på
kommunens innlån, avsetninger som ikke knytter seg til bestemte formål og overføring til
finansering av årets investeringer.
Skjemaet viser også dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk og anvendelse
av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk.
Nettoen av postene i regnskapsskjema 1A betegnes «Til fordeling drift» og angir det beløp
som står til disposisjon for drift av tjenesteområdene i kommunen

Regnskapsskjema 1A drift

Regnskap
2019
-1 149 890 467
-1 148 507 621
-140 395 317

Buds(end)
2019
-1 084 500 000
-1 171 267 000
-141 000 000

Budsjett
2019
-1 084 500 000
-1 165 900 000
-134 800 000

-52 932 610
-2 491 726 015

-54 777 000
-2 451 544 000

-55 000 000
-2 440 200 000

Regnskap
2018
-1 089 363 142
-1 113 428 680
-132 946 319
-66 136 707
-2 401 874 847

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

-113 922 334
-41 238 647
45 506 528
66 038
87 792 938
-21 795 477

-108 200 000
-17 300 000
47 530 000
87 750 000
9 780 000

-63 200 000
-17 300 000
47 500 000
87 780 000
54 780 000

-61 665 834
-11 395 478
41 332 022
13 354 444
101 554 938
83 180 093

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger

46 071 547
959 364
-28 380 255
-209 352

46 061 000
-28 380 000
-2 915 100

85 182 088
559 394
-79 233 159
-

14 765 900

-1 461 750
5 046 573

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

18 441 304
53 085 000
-2 441 995 187
2 382 949 480
-59 045 708
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53 085 000
52 712 000
-2 373 913 100 -2 332 708 000
2 373 913 100
2 332 708 000
0
0

33 693 188
-2 279 954 993
2 251 574 738
-28 380 255

Budsjettskjema 1B - drift
Regnskapsskjema 1B – drift viser hvor mye som er disponert til drift av
tjenesteområdene i kommunen. Kommunen står fritt med hensyn til hvilken
detaljeringsgrad som skal brukes i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Kommunen avgjør
også selv om tjenesteområdene skal gis netto- eller bruttobevilgninger. Er det i budsjettet
gitt en nettoramme til et formål, skal også regnskapet rapportere nettoutgiftene til
tjenesteområdet.
Differansen mellom «til fordeling drift» i regnskapsskjema 1A og «sum fordelt til drift» fra
regnskapsskjema 1B utgjør årets regnskapsmessige merforbruk eller mindreforbruk.

Budsjettskjema 1B

Regnskap

Buds(end)

Budsjett

Regnskap

2019
148 738 390
375 091 713

2019
154 283 000
367 422 000

2019
151 266 000
370 562 000

2018
139 728 285
358 550 963

621 929 875
52 407 220

635 725 000
53 205 500

645 394 000
53 109 500

606 860 157
49 763 820

23 606 400
28 051 298

22 007 100
27 849 000

21 707 000
27 956 000

22 284 514
26 989 443

106 040 307
869 061 965
113 709 244

107 848 000
833 535 400
114 397 600

109 656 000
802 605 000
111 311 000

99 059 343
795 694 158
116 291 267

94 019 478
13 895 266

92 052 000
13 304 000

94 405 000
13 246 000

97 233 800
11 092 603

28 198 505
-383 351

28 385 000
-2 478 000

29 440 000
-2 392 000

27 615 667
438 877

14 015 239
35 355 271

14 459 000
34 536 500

13 197 000
33 309 500

9 391 918
33 536 429

18 ØKONOMI

46 112 077
-14 845 792
-172 053 625

42 091 000
-19 062 000
-145 647 000

42 626 000
-25 031 000
-159 659 000

42 540 017
-24 682 931
-160 813 590

Sum fordelt til drift ( se 1A)

2 382 949 480 2 373 913 100

2 332 708 000

2 251 574 738

01 ADMINISTRASJON
02 BARNEHAGE
03 SKOLE
04 KULTUR
05 IDRETT
06 LIVSSYN
07 HELSE
08 OMSORG
09 SOSIAL
10 BARNEVERN
11 FORVALTNING
12 NÆRMILJØ
13 BOLIG
14 NÆRING
15 SAMFERDSEL
16 BRANN- OG ULYKKESVERN
17 VANN, AVLØP OG RENOVASJON
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Regnskapsskjema 2A - investering
Regnskapsskjema 2A – investering (obligatorisk) viser oversikt over totale utgifter
investeringsregnskapet og hvordan disse er finansiert.

Regnskapsskjema 2A Investering

Regnskap

Buds(end)

Budsjett

Regnskap

2019

2019

2019

2018

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger

447 074 849
48 397 979
86 078 955
12 426 307
75 640 192

539 556 000
51 636 000
86 079 000
20 000 000
73 511 000

697 219 000
40 000 000
8 500 000
20 000 000
25 019 000

461 492 003
118 571 338
101 650 910
15 204 039
33 889 306

Årets finansieringsbehov

669 618 282

770 782 000

790 738 000

730 807 596

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

303 714 316
132 022 301
68 272 813
49 189 423
24 684 805
577 883 659

306 945 000
130 539 000
40 674 000
58 451 000
35 430 000
572 039 000

440 376 800
34 500 000
97 949 200
20 200 000
593 026 000

212 193 147
31 833 935
120 697 804
45 857 750
283 777 856
810 148
695 170 639

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

53 085 000
38 649 623
669 618 282
-

53 085 000
145 658 000
770 782 000
-

52 712 000
145 000 000
790 738 000
-

33 693 188
1 943 768
730 807 596
-

Finansiert slik:
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Regnskapsskjema 2B
Regnskapsskjema 2B

Vedtatt total

Regnskap

Buds(endr)

Budsjett

budsjettramme

2019

2019

2019

P000 Sted Ikke Angitt

Regnskap
2018

368 200

0

0

0

0

1 426 681
1 490 174

P034 Uu Og Oppgrad. Uteareal Kopervik Skole

2 250 000

580 758

823 000

P035 Nyanlegg Vei Og Gatelys (Årsbevilgning)

Årsbevilgning

1 012 759

1 000 000

1 000 000

P039 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (Planprosjekt)

29 671 000

5 464 323

5 185 000

11 433 000

4 532 551

P046 Kirkegård/Gravplass - Utbedring 2018-2026 (Planprosjekt)

38 849 000

12 495 000

12 495 000

11 949 000

2 317 435

P068 Vedlikeholdsmaskiner (Årsbevilgning)

Årsbevilgning

894 190

750 000

5 000 000

1 584 056

P141 Ikt-Investeringer (Årsbevilgning)

Årsbevilgning

4 999 131

9 784 000

9 784 000

4 297 799
722 040

P184 Lagerbygg Mykje Skole
P212 Historiske Avaldsnes - Driftsbygning Og Parkering
P273 G/S Bygnes-Søylebotn
P335 Oppmålingsmateriell (Årsbevilgning)
P355 Boliger Tilpasset Vanskeligstilte 2018-2023 (Planprosjekt)
P360 Torvastad Skole- Og Kultursenter
P388 Stølsmyr - Raglamyr Sør If
P409 Vea Sykehjem

722 000

0

0

0

25 000 000

9 600

2 750 000

0

0

3 063 000

0

0

0

3 045 000

Årsbevilgning

175 000

250 000

250 000

561 137

27 735 000

4 699 368

6 050 000

12 150 000

222 966
69 250

165 765 000

0

0

0

5 000 000

275 409

1 000 000

0

55 000

127 161 000

0

0

0

211 778
474 161

P423 Forebyggende Tiltak Mot Legionellasmitte

4 000 000

154 525

150 000

0

P425 Karmøy Kulturhus Kontor/Rehab Kulturskolen

5 271 000

26 683

27 000

0

528 751

P457 Park/Lekeplass Åkra

3 725 000

0

0

0

1 108 966

Årsbevilgning

4 758 116

5 832 000

6 332 000

2 674 210

4 000 000

211 685

600 000

1 493 000

99 573

Årsbevilgning

0

0

0

2 745 394

P475 Turveier Vea

1 550 000

0

100 000

2 500 000

69 411

P486 Turveier Almannamyr

1 325 000

0

250 000

1 850 000

0

42 321 000

112 594

22 000

0

6 324 728
130 000

P465 Oppgradering Kommunale Boliger (Årsbevilgning)
P469 Storamyr If Etappe 2
P470 Utskifting Rullende Materiell Brannvesenet

P491 Kopervik Kirke
P495 Ferkingstad Bf

4 000 000

90 000

500 000

2 874 000

15 305 000

2 000

2 000

0

87 149

500 000

0

0

0

97 991

P501 Mindre Oppgraderinger Av Bygg Og Anlegg (Årsbevilgning Årsbevilgning

6 249 134

P498 Filterutvidelse Brekke Vba
P500 Storesund Bf Etappe 2

9 940 051

9 746 000

9 660 000

P503 Vann Og Avløpsutbygging Kolnes

21 897 000

115 808

103 000

0

775 025

P505 Vea Sykehjem - Byggetrinn 2

96 100 000

1 211 165

2 022 000

66 000

88 170 174

P508 Stemmemyr Bf - Etappe 3

6 100 000

1 635 150

2 716 000

2 984 000

268 084

P509 Gjenoppbygging Klubbhus, Helganes

1 125 000

0

0

0

114 346

0

0

2 000 000

0

50 000 000

9 056

1 000 000

0

89 249

P510 Sandbakkene/Solhaugvegen Bf
P511 Planl.Midl.Langtidspl. Omsorgstun Mv Fastlandet
P512 Stangeland Skole

416 000 000

28 832 525

P513 Åkra - Erverv/Infrastruktur/Idrettshaller

157 500 000

93 001 667 108 876 000

40 000 000 173 663 000

3 849 244

97 575 000

18 298 616
412 834

P516 Kontorplasser Ungdoms- Og Alderssenteret

1 139 000

0

0

0

P517 Omsorgsboliger For Videresalg

4 000 000

266 697

500 000

5 000 000

0

P518 Kontorer Storasund Barnehage

175 000

161 955

175 000

0

0

P523 Tøkjemyr Omsorgsboliger Vea

38 976 000

46 795

197 000

0

124 939

500 000

0

0

500 000

0

212 000 000

706 459

550 000

1 000 000

276 813

15 550 000

2 864 985

2 889 000

2 000 000

478 911

183 000

0

0

0

183 000

P524 Skudenes Barnehage - Vann/Avløpskrav
P526 Beredskapsenter, Lege, Brann Og Ambulanse
P527 Universell Utforming (Planprosjekt)
P528 Legevaktbil
P533 Kundemottak/Garderobebygg Borgaredalen

9 500 000

244 919

275 000

0

5 425 160

150 000 000

49 358 721

52 719 000

50 000 000

46 753 665

1 265 000

1 035 630

1 140 000

0

86 340

P537 Husøy If, Tilrettelegging Til Flere Tomter

1 705 000

266 149

500 000

1 000 000

1 172 911

P538 Jovikvn. Boligtomt

1 500 000

90 000

0

0

727 332

P539 Husøy If - Etappe 15

16 880 000

7 974

0

0

8 073 321

P541 Teknologitette Klasserom

22 400 000

3 539 028

3 539 000

4 000 000

7 261 291

2 282 000

1 029 038

1 446 000

0

486 041

444 000

443 610

444 000

100 000

0

P550 Amlandsfeltet Bf

2 000 000

178 000

870 000

1 500 000

130 230

P552 Torvastad Kirke - Bårehus M/Fasiliteter

3 000 000

563 419

2 203 000

0

3 887 187

P535 Vormedal Ungdomsskole - Rehab/Påbygg
P536 Sanering Solheimsbrakkene

P545 Oppgradering Uteareal Borgaredalen
P548 Vikinggarden - Redskapsskjul/Grindebygg
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Regnskapsskjema 2B

Vedtatt total

Regnskap

Buds(endr)

Budsjett

Regnskap

budsjettramme

2019

2019

2019

2018

P553 Digitalisering (Planprosjekt)

11 525 000

592 768

400 000

7 894 000

218 750

P554 Klargjøring Av Lokaler Til Arkiv Karmøy Rådhus

4 000 000

0

0

0

1 952 285

P555 Uu Og Oppgradering Uteareal Vea Bh

1 500 000

0

0

0

684 203

365 000

0

0

0

17 196

P556 Vognskur Bygnes
P558 Åkra Skole - Uu Og Oppgradering Uteareal
P559 Nye Skudenes Bu- Og Behandlingsheim
P561 Ubemannede Åpningstider Bibliotek
P562 Ungdoms- Og Alderssenteret
P563 Tostemveg
P564 Fortau Bedehusvegen
P565 Hovedplan Vei (Planprosjekt)

2 030 000

1 177 204

1 177 000

500 000

793 350

88 338 000

4 546 035

5 000 000

9 200 000

250 099

700 000

50 000

60 000

0

578 274

10 584 000

0

0

0

204 774

4 500 000

172 444

257 000

2 000 000

344 125

504 000

0

0

0

135 784

51 000 000

3 056 375

4 005 000

4 000 000

3 984 727

P566 Energikartlegging

2 000 000

0

0

1 700 000

0

P567 Utskifting 3 Varebiler Avløp

1 645 000

-14 862

-15 000

0

370 557

P568 Sorteringshall I Borgaredalen

20 500 000

0

100 000

1 498 000

0

P569 Ny Hovedplan Avfall (Planprosjekt)

114 120

42 150 000

984 270

1 835 000

10 500 000

P570 Slambehandling Borgaredalen

6 000 000

0

100 000

5 000 000

0

P571 Grunnerverv Borgaredalen

1 200 000

0

0

0

1 631 593

6 600 000

2 090 000

2 000 000

0

0

603 500 000

135 625

200 000

1 000 000

2 275

P572 Anleggsmaskiner - Borgaredalen
P573 Reservevannsforsyning
P574 Bygnes - Kommunelageret, Nedsprengning/Utplanering If

1 750 000

13 750

210 000

0

0

P576 Avaldsnes Barnehage - Ombygging/Tilbygg

5 120 000

4 991 713

5 120 000

2 488 000

338 469

P577 Desinfeksjonsmaskin
P578 Digitalisering / Pasientsikringsanlegg
P579 Gang Og Sykkelvei, Eidsbakkane - Stølen
P581 Lagerlokaler Åkrehamn

244 000

0

0

0

243 750

12 200 000

4 260 057

5 840 000

8 000 000

2 575 949

1 000 000

0

0

1 000 000

0
37 669

3 000 000

1 075 608

1 850 000

2 700 000

P582 Nytt Produksjonskjøkken

16 000 000

308 767

300 000

16 000 000

0

P583 Nødstrømsagregat Brekke Vannbeh.

17 000 000

42 277

100 000

6 000 000

68 993

P584 Kirkebygg - Rehabilitering (Årsbevilgning)

Årsbevilgning

0

0

0

2 272 000

23 880 000

16 600 000

16 600 000

11 400 000

7 280 000

P586 Avaldsnes Kirke - Restaurering
P588 Universell Utformet Sti Bukkøy
P589 Ny Idrettshall Vormedal
P592 Kjøp Av Biler Til Vedlikehold 2019
P600 Hovedplan Avløp 2016-2024 (Planprosjekt)

2 000 000

68 750

150 000

0

102 225

36 000 000

1 649 729

2 500 000

30 000 000

886 089

2 119 000

0

0

95 000 000 111 313 000

80 956 761

2 139 000

2 118 650

753 524 000

68 729 783

P602 Ny Vann Og Avløpsldning I Miljøgaten På Spanne - Avløp
P610 Hovedplan Vann (Planprosjekt)

0

0

0

-14 820

823 025 000

17 717 458

48 382 000

36 663 000

8 976 315

P701 Park Lekeplass Åkra Etappe 2

1 915 000

1 079 925

1 415 000

1 000 000

0

P703 Bygnes Vitenbarnehage - Uu Og Oppgradering Uteareal

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

40 000 000

0

500 000

700 000

0

0

0

2 000 000

0

80 000 000

0

1 000 000

5 000 000

0

1 983 000

1 915 552

1 911 000

0

71 859

P704 Byutvikling (Planprosjekt)
P705 Kjøp Av Aksjer Haugaland Næringspark As
P706 Infrastruktur/Utvikling Kolnes
P707 Kveitevika Kai

750 000

700 056

700 000

0

0

P711 Kjøp Av Hovedgata 52, Kopervik

P708 Historiske Avaldsnes Bukkøy - Nytt Tak På Langhuset

9 021 000

9 020 727

9 021 000

0

0

P712 Oppgradering Av Kommunestyresalen

1 100 000

1 072 848

1 100 000

0

0

233 000

152 678

233 000

0

0
0

P713 Basestasjon Feøy
P722 Kjøp Av Strandgata 6

2 358 000

0

2 358 000

0

P880 Overdragelse Av Anglegg Fra Andre

Årsbevilgning

70 550 272

46 548 000

0

0

P990 Salg Av Kommunale Utleieboliger

Årsbevilgning

338 250

0

0

0

0

0

0 117 866 412

P997 Overdragelse Av Anglegg Fra Andre 2018
TOTALT

447 074 851 539 556 000 697 219 000 461 113 831
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Regnskap
2019

Buds(end)
2019

Budsjett
2019

Regnskap2
2018

Til investeringer i anleggsmidler,
fra regnskapsskjema 2A

447 074 849

539 556 000

697 219 000

461 492 003

18 781 905
5 002 648
95 365 708

22 663 000
7 295 000
93 554 000

19 378 000
4 988 000
202 363 000

24 658 062
1 035 208
71 785 583

283 426
87 511 820
29 771 013
706 459

87 000
117 005 000
31 320 000
550 000

154 725 000
23 349 000
9 000 000

1 142 369
13 049 961
22 127 105
3 035 762

6 041 522
175 000
2 582 799

8 312 000
250 000
6 309 000

16 066 000
250 000
8 150 000

88 754 740
561 137
1 232 278

18 222 157
891 933
59 376 449
1 460 670

23 805 000
2 310 000
47 180 000
-

42 040 000
2 493 000
30 783 000
-

5 020 190
9 736 476
15 237 574
2 970 239

117 422 237
3 479 103
447 074 849

166 048 000
12 868 000
539 556 000

171 974 000
11 660 000
697 219 000

98 879 168
102 266 151
461 492 003

FORDELT SLIK:
ADMINISTRASJON
BARNEHAGE
SKOLE
KULTUR
IDRETT
LIVSSYN
HELSE
OMSORG
FORVALTNING
NÆRMILJØ
BOLIG
NÆRING
SAMFERDSEL
BRANN- OG ULYKKESVERN
VANN, AVLØP OG RENOVASJON
ØKONOMI
TOTALT
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Noter
Note 1 – Endring i Arbeidskapital
Endring i arbeidskapital sier i hovedsak noe om kommunens betalingsevne er bedret eller
forverret. Dette beregnes som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, korrigert for
ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er differansen mellom anskaffelse av midler
(inntekter og innbetalinger) og anvendelse (utgifter og utbetalinger) av midler i
bevilgningsregnskapet.
Når anskaffelsen er større enn anvendelse har arbeidskapitalen økt.
Endring i arbeidskapital
Endring i omløpsmidler

Regnskap 2019 Regnskap 2018
-72 251 478
-125 412 572

Endring i kortsiktig gjeld
Endring arbeidskapital i balansen

26 035 626
-46 215 852

24 851 480
-100 561 092

Anskaffelse av midler:
Driftsregnskapet
Investeringsregnskapet

-3 201 944 410
-211 976 985

-3 070 930 418
-307 966 159

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

-521 570 800
-3 935 492 195

-460 671 242
-3 839 567 819

3 094 455 400

2 914 078 840

447 074 849
134 098 240
146 903 241

461 492 003
156 938 625
235 426 296

Sum avendelse av midler
Endring arbeidskapital ifølge bevilgningsregnskapet

3 822 531 730
-112 960 465

3 767 935 764
-71 632 055

Anskaffelse - anvendelse av midler
Endring i ubrukte lånemidler:
Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet

-112 960 464
159 176 316
46 215 852

-71 632 055
172 193 147
100 561 092

Anvendelse av midler:
Driftsregnskapet
Investeringsregnskapet
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - drift
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - investering
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Note 2 – Pensjonskostnader
Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i kommunenes regnskap og budsjett, mens
pensjonspremien er hva kommunene faktisk betaler til pensjonsforsikringsselskapene for
dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser.
Dersom pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden får vi et positiv premieavvik.
Er pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden får vi et negativt premieavvik.
Den regnskapsmessige håndteringen av premieavvik finner vi i Regnskapsforskriften. Et
positivt premieavvik skal føres til inntekt i årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler
som en kortsiktig fordring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik utgiftsføres i
årsregnskapet og bokføres som en kortsiktig gjeld. Premieavvik blir således en form for
korreksjonspost til den betalte pensjonspremien slik at nettoen av disse to posteringene
blir lik pensjonskostnaden.
Det er så opp til den respektive kommune eller fylkeskommune å velge hvordan de vil
håndtere elimineringen av premieavviket i regnskapet. De har da valget mellom å avsette
for full dekning av premieavviket eller å amortisere over 15 år (for premieavvik oppstått i
perioden 2002 - 2010), 10 år (for premieavvik oppstått i perioden 2011 -2013) og 7 år (for
premieavvik oppstått i perioden 2014 og senere).
Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår dermed som et
unntak fra arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet.
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PENSJONSPREMIE KLP 2019 - Beregning

Premieavvik
IB Pensjonsmidler KLP
IB Pensjonsforpliktelse KLP
Innbetalt premie/tilskudd (Alle funksjoner):
Premie kollektiv pensjonsforsikring
110 142 095
Reguleringspremie
80 182 808
Ventepenger
0
Tilskudd AFP 62-64 - utjevning
0
Tilskudd AFP 62-64 - selvrisiko
9 662 066
Tidligpensjon - utjevning
12 255 901
Tidligpensjon - selvrisiko
0
Bruttogaranti - utjevning
19 619 104
Bruttogaranti - selvrisiko
0
Rentegarantipremie
2 311 040
Bruk av premiefond (Funksjon 173)
-24 361 574
SUM innbetalt premie/tilskudd inkl adm
209 811 440
Årets opptjening
-143 109 195
Rentekostnad
-118 068 001
= Brutto pensjonskostnad
-261 177 196
+ Forventet avkastning
114 387 992
= Netto pensjonskostnad
-146 789 204
Administrasjonskostnader
Premieavvik i 2019 (Funksjon 170)
Amortisering av premieavvik tidl. År (Funksjon 171)
SUM Premieavvik til bokføring i 2019
Utbetalinger
Estimatavvik - midler
UB Pensjonsmidler KLP
Estimatavvik - forpliktelse
UB Pensjonsforpliktelse KLP

-2 816 300 519

=
=
=

209 811 440 =
-143 109 195
-118 068 001

209 811 440

=

114 387 992 =

114 387 992

-8 710 912 =
54 311 324
-22 988 955
31 322 369

-8 710 912

=

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet lønnsvekst
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsregulering
Forventet avkastning
Amortiseringstid

01.01.2019
3 384
3 683
1 780
41,63
9,03

=
=

-96 720 317
-73 692 204
2 708 533 457

-143 109 195
-118 068 001

96 720 317

=

-40 650 457
-3 021 407 855

2019
209 811 440
-31 322 369
178 489 071

2018
185 112 654
-22 165 905
162 946 749

155 677 812
22 811 259
178 489 071

141 489 463
21 457 286
162 946 749

01.01.2018
3 137
3 462
1 673
41,86
9,37

Endring i 2019
247
221
107
-0,23
-0,34

%-endring i 2019
7,87 %
6,38 %
6,40 %
-0,55 %
-3,63 %

2018
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
7 år

2017
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
7 år

2016
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,60 %
7 år

SUM innbetalt premie/tilskudd inkl adm
(se ovenfor)
SUM Premieavvik til bokføring
(se ovenfor)
Netto pensjonskostnad 2019 inkludert arbeidstakers andel
Bokført i regnskap Karmøy kommune:
Bokført driftsart 1090 + 1093
2 %-poeng arbeidstakers andel av pensjonstrekk (bokført i balanseposter)
SUM bokført i regnskap Karmøy kommune

Medlemssstatus:
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjonister
Gjennomsnitlig alder aktive
Gjennomsnitlig tjenestetid aktive

Pensjonsforpliktelse
Konto 2.4041.000

Pensjonsmidler
Konto 2.2041.000
2 563 457 458

2019
4,00 %
2,97 %
2,97 %
2,20 %
4,50 %
7 år 45

Ovennevnte er bokført i henhold til følgende hovedoversikt fra KLP:

Note 3 – Kommunens garantiansvar

Vedtak
kst.3/95
kst 5/12
kst.44/08
Kst. 37/11
kst.72/14
kst.72/14
kst 9/19

LÅNGIVER
SKUDENES & AAKRA SPAREBANK
KF-Ansattes Barnehage - Eventyrhagen
Karmøy Golfklubb
Avaldsnes Idrettslag, klubbhus
Avaldsnes IL - fotballhall
Skudenes Ungdoms & Idrettslag
Skudenes Ungdoms & Idrettslag
Skudenes ungdoms-og idrettslag, simpel kausjon

kst 27/19

Åkra Idrettspark AS, selskyldnerkausjon

kst. 7-01
kst.25/00
kst.45/02
kst.76/02

DEN NORSKE STATS HUSBANK
Ryvingen Barnehage (Åkrehamn Andelslag BA)
Vormedal Grendahus
Skudeneshavn andelslag (Slågst.)
Stiftelsen Norheim barnehage

kst.66/13
kst.4/15

KOMMUNAL GARANTI SPILLEMIDLER
Torvastad Arena AS (idrettshall)
Storhall Karmøy

Opprinnelig
garantibeløp:

Pr. 31.12.
2019

Garantien
utløper

4100000
1400000
1364000
5500000
780000
4500000
4500000

413823
769971
104767
4624151
537577
1539777
4298314

2022
2027
2020
2035
2029
2027
2034

28000000

15000000

2038

9350000
4000000
7955000
9828000

4810174
1023739
3513436
2865572

2031
2026
2033
2033

10000000
26300000
117 577 000

10000000
26300000
75 801 301

2033
2035

Låneansvarsandel for interkommunale selskaper
KARMSUND INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN
Karmsund Havn IKS (tidligere Karmsund interkommunale havnevese 899 594 835
899 594 835

649 858 530
649 858 530

Karmøy kommune har en låneansvarsdel på 38,46% av Karmsund havn IKS’ lån
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se spes

Opprinnelig
Vedtak
20000236
20050387
20060263
20070247
20090305
20100700
20110836
20120203
20130168
20140085
20150170
20160257
20170470
20180191
10323
11097
20180659
20190041
20190232

LÅNGIVER
garantibeløp:
DEN NORSKE KOMMUNALBANK
- Prosj. G-kai - nybygg
10 800 000
Eiendomskjøp - utfylling Killingøy
6 500 000
Utviklingsareal Veldeøyene
6 000 000
Areal Killingøy
70 000 000
Killingøy fastl.,fylling,plastring,nivellering,toppdekk
16 000 000
Generelle inv./reserve (980.000)
31 000 000
flerbrukshall, Hall B, lastebil, ombygg h-bygg
28 475 000
Lastebil m/ brøyteutstyr
96 000 000
Ombygging adm.bygg
31 700 000
Byggetrinn 2 - Kai mot sør
70 000 000
Hall D + Bulk
146 710 000
Husøy
37 540 700
Budsjettlån 2017 - kommunalbanken
22 774 135
Budsjettlån 2018 - kommunalbanken
117 900 000
KLP kommunekreditt Norge AS
15 000 000,00
KLP kommunekreditt Norge AS
24 000 000,00
Budsjettlån 2019 kommunalbanken
33 295 000
Budsjettlån 2019-3 kommunalbanken
60 000 000
Budsjettlån 2019-2 kommunalbanken
40 900 000

20190292

Budsjettlån 2019 Kommunalbanken

35 000 000
899 594 835

Pr. 31.12.

Garantien

2019

utløper

0
224 130
600 000
26 250 000
4 800 070
17 050 000
17 084 920
60 000 000
21 397 500
50 750 000
113 700 250
30 971 060
20 496 730
109 057 500
1 000 000,00
10 500 000,00
31 587 620
59 000 000
40 388 750

2018
2020
2021
2028
2024
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2020
2028
2039
2049
2039

35 000 000
649 858 530

2039

Innfrielse og tap
Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.
Det er ikke gjort noen vurderinger om noen av garantiene kan bli gjort gjeldende mot Karmøy kommune.
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Note 4 – Langsiktig gjeld
Obligasjonslån

31.12.2018
953 712 000

Sertefikatlån
Kommunalbanken

210 284 000
802 929 000

2
3

809 876
4 450 000
7 050 000

4
5
6

132 006 872
2 111 241 748

7

Husbanken, fast rente
KLP Karmøy Rådhus
KLP Karmøy Rådhus
*Husbanken,lån til videre utlån

*Kortsiktig fordring på Husbanken
**Avdrag - kortsiktig gjeld

referanse årets endring
1
-27 831 000

-210 284 000
0
256 415 000 1 059 344 000
-404 938
-445 000
-705 000

404 938
4 005 000
6 345 000

27 577 353 159 584 225
-44 322 415 2 155 564 163

-112 975
10 671 685

Langsiktig gjeld før avsetning

31.12.2019
925 881 000

112 975
-10 406 482

2 121 800 458

0
265 202

34 028 907 2 155 829 365

*Kortsiktig fordring gjelder periodisering av avdrag betalt i 2018, med forfall i 2019.
**Endring avdrag - kortsiktig gjeld skyldes innbetaling av avdrag i desember 2019 med 7 mill.kr.
Herav andelen lånegjeld som er selvfinansierende(VAR-området) per 31.12.2019

770 512 300

Gjennomsnittlig løpetid på kommunens langsiktig låneportefølje er på 2,4 år per 31.12.2019
Langsiktig lånegjeld per 31.12.2019 som forfaller innen ett år utgjør 360,134 mill.kr.

31.12.2018

referanse

31.12.2019

Bokførte avdrag
Lån til videre utlån

15 204 039

7

12 426 306

*Øvrige lån

101 554 938

4,5,6

87 792 938

Sum avdrag

116 758 977

100 219 244

*Avdrag på øvrige lån skal minst tilsvare minimums avdraget i henhold til kommunelovens § 50 nr. 7 bokstav a
Årets avdrag betegnes som årets "avskrivninger".

Beregning av minste lovlige avdrag (minimumsavdraget)
Fjorårets avskrivninger

2019
105 431 441

Sum bokført verdi anleggsmidler per 01.01.
Ikke avskrivbare anleggsmidler (tomter o.l.)

2 824 885 158
-27 127 102

Sum langsiktig gjeld per 01.01 eks. lån til videre utlån

1 979 234 876

*Minimumsavdraget, beregnet etter forenklet modell
Betalte og bokførte avdrag i driftsregnskapet

74 586 001
87 792 938

Meravdrag utover minimumsavdrag i driftsregnskapet

13 206 937

*Forenklet modell;
Avdrag=(langsiktig gjeld)/(bokført verdi av avskrivbare anleggsmidler))x avskrivninger)
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Lån til videre utlån
Når det gjelder lån tatt opp til videre utlån etter kommunelovens § 50 nr. 6, skal mottatte avdrag på
utlån uavkortet benyttes til nedbetaling eller innfrielse av kommunens innlån i henhold til
kommunelovens § 50 nr 7. b.
Lån til vider utlån, Husbanken - årets endring
Avdrag

referanse
7

31.12.2019
-12 426 306

Husbankens andel av tilbakebetalt beløp tapsfondet

3 659

Nye låneopptak 2018

7

40 000 000

Årets endring

7

27 577 353

Spesifikasjon av årets låneopptak

ref

2019

Forfall på et 5-årig obligasjonslån med flytende rente hos Kommunalbanken

3

-146 200 000 jan

Refinansiert med ett nytt 7-årig lån med fast rente Sparebank 1 Markets

1

Forfall på et 3 mnd sertifikat lån hos DNB

2

Erstattet av et nytt 5-årig lån med fast rente i Kommunalbanken

3

210 284 000

Nytt låneopptak til videre utlån i Husbanken, flytende rente

7

40 000 000

Forfall på et 5-årig lån med fast rente hos Danske Bank

1

Erstattett av et nytt 5-årig lån med fast rente hos Kommunalbanken

3

146 200 000
-210 284 000 feb

-174 031 000 des
192 331 000

Sum låneopptak 2019 inkl. Husbanken

58 300 000

Netto låneopptak 2019 eks. Husbanken

18 300 000

31.12.2018

årets endring

31.12.2019

Lånekostnader (renter og gebyr)
Husbanken

1 980 245

429 674

2 409 919

Kommunalbanken og KLP

12 534 528

418 509

12 953 037

Øvrige kredittinstitusjoner

25 193 405

-6 331 282

18 862 123

4 244 694

-721 667

3 523 028

Påløpte renter 01.01

-13 795 217

3 710 001

-10 085 216

Påløpte renter 31.12
Sum rentekostnad

10 085 216
40 242 872

6 929 607
4 434 842

17 014 823
44 677 714

*Swapper

Eika Kapitalforvaltning

500 000

-

Øvrige lånekostnader (gebyr m.v)

333 496

-42 407

291 089

Sum omkostninger

833 496

-42 407

791 089

Sum lånekostnader

41 076 367

4 392 435

45 468 803

*Renteswap Nordea Bank
Kommunen inngikk en rentebytte avtale med Nordea bank den 28.07.13 som løper frem til 03.07.23.
Formålet med avtalen er å sikre kontantstrømmen av deler av kommunens låneportefølje.
Kommunen betaler fast rente 3,045 % p.a. mot flytende rente. Aktuell hovedstol er kr 200.000.000.
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500 000

Note 5 – Finansielle anleggsmidler
Selskap

Org.nr.

Selskapsform

Beholdning

Eierandel

Egenkapitalinnskudd KLP
Haugaland Kraft AS

915 636 756

AS

180 968 850

2019

2018

Utbytte 2019

76 833 932

69 967 292

-

36,05 %

119 161 534

89 680 000

95 385 657

Haugaland næringspark

983 405 703

AS

2 763

46,05 %

87 495 000

87 495 000

-

Karmøy Næringsfond as

921 756 913

AS

1 000 000

100,00 %

6 750 000

6 750 000

-

Haugaland Brann IKS

819 585 822

IKS

37,16 %

1 858 000

1 858 000

-

Opplev Avaldsnes AS

980 902 722

AS

100

100,00 %

1 100 000

1 100 000

-

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS

890 897 452

AS

230

22,09 %

575 000

575 000

-

Karmsund Havn IKS
Solstein AS

963 706 820
960 529 820

IKS
AS

410

38,46 %
100,00 %

500 000
360 000

500 000
360 000

-

Marin Energi Testsenter AS

995 285 355

AS

110

8,04 %

210 000

210 000

-

Aski AS

926 733 036

AS

372

57,68 %

225 000

175 000

-

Karmøy Kino AS

913 528 670

AS

100

100,00 %

100 000

100 000

-

Norsk Bane AS

984 365 772

AS

97

0,95 %

100 000

100 000

-

Haugaland Vekst IKS

987 637 013

IKS

9,09 %

100 000

100 000

-

64 000

64 000

-

Studenthj Fantoft Bergen
Haugaland golfklubb
Musikkselskapet Nordvegen AS

990 918 023

AS

20

26,67 %

50 000

50 000

-

44 000

44 000

-

Haugalandsmuseene AS

988 525 634

AS

-

0,00 %

-

44 000

-

Haugaland Industri AS

912 459 659

AS

100

8,29 %

23 000

23 000

-

Rogaland Ressurssenter AS

955 493 478

AS

88

1,74 %

20 000

20 000

-

Fjord Norge AS

966 091 118

AS

2

0,02 %

10 000

10 000

-

AS

45

2,78 %

10 000

10 000

-

8 000
5 000

-

E134 Haukelivegen AS

982 420 857

AL Haukelivegen
HIL-Hallen AS

996 154 106

AS

5,00 %

8 000
5 000

Byen vår Kopervik

980 117 898

BA

5 000

5 000

-

Karmøy boligbyggerlag
Storhall Karmøy AS

913 502 795

AS

10,00 %

5 000
3 000

5 000
3 000

-

Maritimt forum

979 437 595

STIFTELSE

1 000

1 000

-

Stangelang bl

953 920 050

BRL

800

800

-

Skår BL
Østremneset BL

10

30

-

BRL

800

800

-

953 481 073

BRL

300

300

-

Åkrehamn BL

954 199 754

BRL

300

300

-

Norheimskogen BL 1

953 809 338

BRL

100

100

-

Norheimskogen BL 11

953 592 770

BRL

100

100

-

Bibliotekssentralen SA

910 568 183

SA

1

1

-

Haugaland Kontrollutvalgsekreteriat IKS

987 635 460

IKS

35,79 %

-

-

-

Krisesenter Vest IKS

996 361 802

IKS

23,52 %

-

-

-

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

974 247 488

IKS

10,19 %

SUM
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-

-

-

295 618 867

259 264 693

95 385 657

Note 6 – Avsetning og bruk av fond
Beholdning
Bruk av fond i Bruk av fond Beholdning
Avsetninger
01.01.19
driftsregns. i invest.regns. 31.12.19
291 950 909
55 276 956
6 967 251
0 340 260 614

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringfond

83 300 259
264 502 312

32 635 258
75 581 732

35 640 520
0

0 80 294 997
38 649 623 301 434 421

Bundne investeringsfond
Sum avs. og bruk av fond

830 169
640 583 649

58 459
163 552 405

0
42 607 771

888 628
38 649 623 722 878 660

Overføring
Overført fra drifts- til investeringsregnskapet

Alle Fond
Bruk av tidligere års regn.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond

Regnskap

Reg.budsjett Vedtatt budsj.

53 085 000

Regnskap

53 085 000

Reg.budsjett

52 712 000

Oppr.budsj

Regnskap i
fjor
33 693 188

Regnskap i fjor

28 380 254
-6 967 251

-28 380 000
8 672 127

0

-79 233 159
-8 568 000

Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond

-35 640 520
-38 649 623
0

-38 476 615
-145 658 000
0

-5 468 000
-105 000 000
0

-28 507 725
0
-1 943 768

Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til ubundne investeringsfond

55 276 956
32 635 258
75 581 732

46 061 000
8 178 000
73 511 000

0
3 543 000
25 019 000

90 839 988
36 775 159
31 115 368

Avsatt til bundne investeringsfond
Netto avsetninger

58 460
110 675 266

0
-76 092 488

0
-81 906 000

2 773 938
43 251 801
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Note 7 – Kapitalkonto
Kapitalkontoen er definert som forskjellen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og
langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Det forholdet som her er beskrevet omtales i
kommunal regnskapsterminologi som en grunnleggende sammenheng.
Endringer i egenkapitalens kapitalkonto oppstår som hovedregel ved endringer i balanseført verdi
av anleggsmidler og langsiktig gjeld i regnskapsperioden. Investeringer i anleggsmidler øker på
anskaffelsestidspunktet kommunens balanseførte verdi av anleggsmidler og kapitalkonto. Senere
endringer i balanseført verdi av disse anleggsmidlene vil vanligvis redusere kapitalkontoen.
Reversering av tidligere nedskrivninger og økning i pensjonsmidler vil øke kapitalkontoen.
Kapitalkontoen reduseres ikke på opptakstidspunktet for langsiktig gjeld, men først når
lånemidlene regnskapsføres som inntekt i investeringsregnskapet for å finansiere årets
investeringer. Forskjellen mellom opptak av langsiktig gjeld og regnskapsføring av lånemidler i
investeringsregnskapet utgjør endring i ubrukte lånemidler. Senere endringer i balanseført verdi
av den langsiktige gjelden føres mot kapitalkonto. Senere endringer vil vanligvis øke kommunens
kapitalkonto. Økning i pensjonsforpliktelser og urealisert valutatap på langsiktig gjeld vil redusere
kapitalkonto
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Kapitalkontoen viser hvor mye av anleggsmidlene som er finansiert med egenkapital

Saldo kapitalkonto 1.1.2019
Økning av kapitalkonto (kreditposter):
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler korr.
Reversert nedskrivning eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Kjøp av aksjer/andeler
Reversert nedskrivning aksjer/andeler
Utlån - sosiale utlån
Utlån - andre utlån
Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap
Reversert oppskrivning utenlandslån
Egenkapitalinnskudd
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Salg aksjer/andeler
Nedskrivning aksjer/andeler
Avdrag på utlån - sosiale utlån
Avdrag på utlån - andre utlån
Avskrivning på utlån - sosiale utlån
Avskrivning på utlån - andre utlån
Bruk av lånemidler
Endring pensjonsforpliktelser (økning)
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap
Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån
Avdrag på eksterne lån
Saldo kapitalkonto 31.12.2019
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-986 485 014
-397 539 129
-24 260 277
-29 531 534
-700 927
-48 840 767
-100 215 585

-213 861 391

-6 866 640

13 052 027
105 431 440
44 000
503 144
12 926 831
267 462
303 714 315
220 555 562
-

-1 151 806 483

Note 8 – Renter og utbytte
Det vises her til egen finansrapport til rådmannen per 31.12.2019 (gikk som referatsak til
kommunestyremøte 10. februar 2020). Avkastningen på plassert likviditet i 2019 gjenspeiler et
veldig bra år på børsen. Det ble oppnådd en samlet positiv avkastning i 2019 på hele kroner 43,8
millioner (+8,41 %) og dermed langt over budsjettert nivå. Kommunen har spredt plasseringene i
forskjellige typer fond som aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og rentefond. Beste
fondsavkastning var DnB Global E med +36,12 % mens det dårligste var Eika Obligasjon med en
avkastning på kun 0,49 %. Her må det skyters inn at Eika Obligasjon ble kjøpt i juni 2019.
Når det gjelder ordinære renteinntekter i bank så er denne likviditeten koblet opp mot 3 måneders
NIBOR-rente (Norwegian Inter Bank Offered Rate – Norsk pengemarkedsrente) med påslag.
Karmøy kommunes hovedbankforbindelse er Sparebanken 1 SR-Bank. Gjennomsnittlig plassering
i bank var kroner 317,9 millioner i 2019 mot kroner 373,5 millioner i 2018.
77,6 % av låneporteføljen på kroner 2.155.829.365 er lån med fast rente, når vi tar hensyn til
rentebytteavtalene som er inngått. Gjennomsnittsrenten for vår låneportefølje var 2,18 % ved
utgangen av 2019 mot 1,89 % ved utgangen av 2018. Referanserenten ved årsskiftet 2019/2020 var
på 2,20 %. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på lån var 2,4 år ved regnskapsårets slutt.
Samlet utbytte fra selskaper ble på hele kroner 95.710.617 i 2019 mot kroner 44.425.261 i 2018.
Utbytte fra Haugaland Kraft utgjorde det aller meste av dette med kroner 95.385.657 i 2018 mot
kroner 44.363.749 i 2018.
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Note 9 – Skatt og rammetilskudd
Skatteinntektene i 2019 ble på kroner 1.149.890.467. Dette er en økning på 5,6 % sett i forhold til
2018 og hele kroner 65,4 millioner bedre enn regulert budsjett for året. Kommunens skatteinntekter
i 2019 utgjorde imidlertid kun 85,4 % sett i forhold til landsgjennomsnittet. Dette gjør at Karmøy
kommune fortsatt er en minsteinntektskommune og dermed mottar ekstra overføringer i
rammetilskuddet fra staten gjennom inntektsutjevningen for å kompensere for lave
skatteinntekter. Ser en på fordeling av skatteinntektene kommer det aller meste inn i form av
forskuddstrekk. Dette utgjorde 89,1 % av sum skatteinntekter i 2019. Forskuddsskatt utgjorde 5,5
% og restskatt/renter/margin utgjorde 5,4 %.
Rammetilskuddet fra staten blir overført til kommunene løpende gjennom året. For 2019 utgjorde
dette samlet kroner 1.144.326.191 for Karmøy kommune. Tilskuddet består av et fast
innbyggertilskudd (kroner per innbygger), en utgiftsutjevning, særskilte tilskudd, og som ovenfor
nevnt en inntektsutjevning. Når det gjelder utgiftsutjevningen så er den basert på særskilte
kriteriedata for hver kommune (alderssammensetting, reiseavstand, helsetilstand, antall
flyktninger, utdanning med videre). Ut i fra dette så er Karmøy kommune definert som en
kommune ganske likt med gjennomsnittet for Norge med en vekting på 99,3 % for 2019 og 99,9 %
for 2020.
Samlet sett så kalles skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt samt rammetilskuddet fra staten
for kommunens frie inntekter. Dette er inntekter som ikke er bundet opp til bestemte utgiftsformål.
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Note 10 – Anleggsmidler
Vurderingsreglene for anleggsmidler følger av regnskapsforskriften § 8, KRS nr2.
Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter og KRS nr. 9 Nedskrivning av
anleggsmidler. Anleggsmidler aktiveres til brutto anskaffelseskost og avskrives lineært
over antatt levetid, definert i forskrift.
Avskrivningene begynner året etter at anleggsmiddelet er ferdigstilt og tatt i bruk.
Kommunen har de siste årene hatt noe mangelfull kontroll med hensyn til sikring av
korrekt informasjon og identifikasjon av eiendeler i balansen. I 2018 ble det påbegynt en
prosess hvor kommunes anleggsmidler skulle registreres i økonomisystemets
anleggsmodul. Arbeidet ble ferdigstilt i 2019. Det har i den forbindelse ført til endringer på
en del anlegg. Som følge av dette har IB 2019 blitt justert med kr 24 mill.

Avskrivn.plan Eiendeler
05ÅR

IT-utstyr, kontormaskiner o.l.

10ÅR

Maskiner, inventar/utstyr, verktøy, transport midler

20ÅR

Brannbiler, parkeringsplasser, tekniske anlegg(VAR), rensean

40ÅR

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningen

50ÅR

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem o.

1. Bokført verdi pr. 31.12.2019
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.19
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.19
Bokført verdi 01.01.19
Tilgang i året
Avgang i året
Delsalg i året
Årets ordinære avskrivinger
Årets nedskrivinger
Årets reverserte nedskrivinger
Bokført verdi 31.12.19

05ÅR
140 335 311
-100 971 792
39 363 519

10ÅR
123 649 509
-87 260 038
36 389 471

20ÅR
173 638 580
-66 444 606
107 193 974

40ÅR
2 584 421 117
-721 778 563
1 862 642 555

50ÅR
1 002 221 377
-225 969 580
776 251 797

TOMTER
27 304 120
27 304 120

SUM
4 051 570 014
-1 202 424 579
2 849 145 436

9 130 928
-

12 037 074
-110 091

42 526 931
-

262 254 594
-

22 430 268
-4 000 000
-

49 159 334
-8 941 936

397 539 129
-4 000 000
-9 052 027

-11 665 396
-

-6 272 805
-

-8 069 573
-

-59 860 418
-

-19 563 249
-

36 829 051

42 043 649

141 651 332

2 065 036 730

775 118 816
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67 521 518

-105 431 441
3 128 201 096

Note 11 – Selvkostområder
Vann, avløp og renovasjon, septik og feiing er områder hvor selvkost er satt som den
rettslige rammen for brukerbetaling. Selvkost er den totale kostnadsøkningen en har ved å
produsere disse tjenestene. Overskudd innenfor områdene avsettes til selvkostfond, mens
et underskudd fører til oppløsning av fondsmidler.

Feiing selvkostregnskap 2019
Driftsutgifter
Kostnader direkte

4 990 796

Sum kostnader

4 990 796

Driftsinntekter
Inntekter direkte

-5 037 890

Sum inntekter

-5 037 890

Overskudd (-)/Underskudd (+)

-47 094

Avsettes til(+)/Bruk av selvkostfond (-)
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47 094

Avgiftsskjema - Regnskap 2019
VANNAVGIFT
Inkludert Hydro

Utgifter

Driftsutgifter (se funksjon 340 og 345)

36 435 955

Kapitalkostnader

15 856 909

Inntekter (vannavgifter m.v. på 340 og 345)

Inntekter

-59 796 631

SUM

52 292 864

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

-7 503 767

Fond sjøaure/biotopforbedring

-59 796 631

28 680

overførsel til selvkostfond

7 475 087

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

0
KLOAKKAVGIFT
Utgifter

Driftsutgifter (se funksjon 350, 353)

37 402 806

Kapitalkostnader

26 088 852

Inntekter (kloakkavgifter m.v. på 350,353)

Inntekter

-60 878 214

SUM

63 491 658

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

-60 878 214

2 613 444

overførsel fra selvkostfond

-2 613 444

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

0
TØMMING AV SEPTIKTANKER
Utgifter

Driftsutgifter (se funksjon 35400)

Inntekter

3 332 672

Kapitalkostnader

278 904

Inntekter (funksjon 35400)

-4 014 152

SUM

3 611 576

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

-4 014 152

-402 576

overførsel til selvkostfond

402 576

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

0
RENOVASJONSAVGIFTER
Utgifter

Driftsutgifter (se funksjon 355 og 357)

46 922 444

Kapitalkostnader

2 995 294

Inntekter (renovasjonaavgifter på 355 og 357)

-50 152 460

SUM

49 917 738

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

-234 722

Etterdriftsfond Borgaredalen

762 000

overførsel fra selvkostfond

-527 278

Netto utgift (+) eller inntekt (-)

0

SUM OVERFØRSELTIL FOND
SUM OVERFØRSEL FRA FOND
SUM OVERFØRSELTIL ANDRE FOND

Inntekter

7 877 663
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-3 140 722
790 680

-50 152 460

Renter VAR-fond 2019
Vann

2.5199.461

IB

13 368 639

Endring

7 475 087

3 737 544
17 106 182

Renter

2,22

Avløp

379 757

2.5199.462

IB

7 367 047

Endring

(2 613 444)

(1 306 722)
6 060 325

Renter

2,22

Renovasjon

134 539

2.5199.463

IB

10 188 094

Endring

(527 278)

(263 639)
9 924 455

Renter

2,22

Septik

220 323

2.5199.464

IB

4 158 360

Endring

402 576

201 288
4 359 648

Renter

2,22

Sjøaure

34 671

2.5199.404

IB

405 138

Endring

28 680

28 680
433 818

Renter

Gjenbruk. Borgaredalen

2,22

9 631

2.5199.465

IB

7 059 980

Endring

762 000

762 000
7 821 980

Renter

2,22
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173 648

Funksjon

IB 2019

Renter

31.12.2019

Resultat

UB 2019

Vann

13 368 639

379 757

13 748 396

7 475 087

21 223 483

Avløp

7 367 047

134 539

7 501 586

-2 613 444

4 888 142

10 188 094

220 323

10 408 417

-527 278

9 881 139

4 158 360

34 671

4 193 031

402 576

4 595 607

Renovasjon
Septik
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Selvkostberegning av Oppmåling 2019
Utgifter
Direkte lønn
Servicetorg
Pensjon
Sosiale kostnader 14,1%

Delsum
Sum
kr 5 830 939
kr 442 851
kr 752 855
kr 950 768 kr 7 977 412

Direkte kostnader:
Kontorutgifter, forsikringer, telefoner mm
Advokater, konsulenter
Reiser og transport
Andre personalkostnader, kurs mm
Personalforsikringer / andre ansvar
Diverse
Direkte kostnader sum

kr 248 021
kr 222 456
kr 95 741
kr 53 750
kr 13 162
kr 250 620

Felles kostnader sentraladministrasjon
Driftskostnader rådhuset

kr 266 364
kr 112 776

kr 883 750

Indirekte lønnskostnader felles sum

kr 379 140

Total sum utgifter

kr 9 240 303

Inntekter:
Salg varer og tjenester
Refusjonsinntekter
Total sum inntekter

kr 7 354 883
kr 684 586
kr 8 039 469

Gebyrer for oppmåling dekker ut fra dette i % av selvkost
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87,00 %

Selvkostberegning av byggesaksgebyrer 2019
Utgifter

Delsum

Direkte lønn

Sum

kr 8 498 357

Servicetorg

kr 471 663

Pensjon

kr 1 076 402

Sosiale kostnader 14,1%

kr 1 405 979

kr 11 452 401

Direkte kostnader:
Kontorutgifter, forsikringer, telefoner mm

kr 51 510

Advokater, konsulenter

kr 34 468

Reiser og transport

kr 83 728

Andre personalkostnader, kurs mm

kr 153 763

Personalforsikringer / andre ansvar

kr 19 274

Diverse

kr 273 674

Direkte kostnader sum

kr 616 417

Felles kostnader sentraladministrasjon

kr 362 786

Driftskostnader rådhuset

kr 112 776

Indirekte lønnskostnader felles sum

kr 475 562

Total sum utgifter

kr 12 544 380

Inntekter:
Salg varer og tjenester

kr 8 337 716

Refusjonsinntekter

kr 125 979

Total sum inntekter

kr 8 463 695

Underdekning

-kr 4 080 685

Gebyret for byggesaker dekker ut fra dette ca % av selvkost
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67 %

Note 12 – Lønn til rådmann og ordfører.
Revisjonshonorar
Lønn til administrasjonsjef og ordfører

2019

2018

1 310 568

1 426 471

Lønn og annen godtgjørelse

1 159 821

1 081 569

Revisjonshonorar

2019

2018

Rådmann:
Lønn og annen godtgjørelse
Ordfører:

KPMG

889 404
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971 385

Note 13 – Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer av overskuddslikviditeten blir bokført til markedsverdi.
Markedsverdien endrer seg i takt med markedet fortløpende.

31.12.2019
Kostpris
markedsverdi

31.12.2018
Kostpris
markedsverdi

25 000 000
318 604

26 000 792
317 849

25 000 000
312 738

25 389 986
312 361

175 637 244
126 562 594

202 702 164
131 456 446

161 903 130
172 945 684

184 519 362
173 501 783

3 550 227
5 808 056
5 576 404

8 310 724
13 443 624
12 091 913

5 023 195
5 808 056
5 576 404

9 037 715
10 017 645
9 009 407

21 748 577
41 850 195

21 861 014
56 628 153

21 342 581
41 850 195

20 682 788
55 264 050

Skagen Kon-Tiki
Skagen Global

1 386 154
1 870 430

6 578 864
9 247 381

1 386 154
1 870 430

5 717 155
7 061 146

Pareto Nordic
Pareto Høyrente
SUM

15 470 600
15 306 718
440 085 803

16 933 177
16 146 748
521 718 849

15 470 600
15 306 718
473 795 885

15 840 848
15 397 604
531 751 849

Skudenes & Aakra Sparebank
KLP - Pensjon
DNB Asset Management
Eika Kapitalforvaltning AS
Pluss Utland Etisk
Holberg Norden
Holberg Norge
Odin Rente A
Skagen Avkastning

I 2019 realiserte vi andeler for kr 53.000.000. Beløpet ble godskrevet kontantbeholdningen vår i bank.
Andre endring i kostprisen fra 2018 til 2019 skyldes i hovedsak reinvesteringer i samme fond ved
kjøp/salg samt reinvesteringer av årets renteinntekter på pengemarkedsfond.
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Note 14 – Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig mindreforbruk kr 59 045 707.
Årets regnskap er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 59 045 707 etter at det er
foretatt
avsetninger til disposisjonsfond med kr 55 276 956 og bundne driftsfond med kr 32 635 257
Avsetningene er i tråd med formannskapets vedtak.
Det er overført kr 53 085 000 fra drift til investering.

31.12.201
Kapittel
Balansen
9
01.01.2019
59 045
2.5950 Regnskapsmessig mindreforbruk
707 28 380 254
2.5960 Udisponert i investeringsregnskapet
0
0
59 045
SUM Regnskapsmessig mindreforbruk
707 28 380 254

Investeringsregnskap
et
Art
Beløp

Driftsregnskapet 2019
Art Beløp

Endring
30 665 453
0
30 665 453

Sum

-28 380
1930 254

3930

0

0

3580

0

0

0

30 665 453

59 045
1580 707
30 665
Differanse 453
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Note 15 – Justeringsavtaler. Overdragelse av anlegg fra
andre
Justeringsavtalene er gjort i forbindelse med verderlagsfri overdragelse til kommunen av opparbeidet
infrastruktur som vei ol. samt vann- og avløpsanlegg. Avtalen innebærer overføring av justeringsrett av
merverdiavgift til kommunen. Utbygger får refundert 75 % av samlet justeringsbeløp fordelt over 10 år
(justeringsperioden) i henhold til avtalen. Hvor samlet merverdiavgift som skal refunderes er mindre
enn kr 200.000 foretas ikke fordeling. Her får overdrager 100 % av refusjonen fratrukket et
administrasjonsgebyr på kr 50.000 til kommunen.
Justeringsplikten- og retten er regulert i merverdiavgiftsloven kap. 9 med forskrift og gjelder ved
overdragelse av byggetiltak/kapitalvare. Kapitalvare som gjelder fast eiendom og anlegg, har en
justeringsperiode på 10 år fra fullføringen. Justeringsreglene får tilsvarende anvendelse på
kompensasjonsberettiget byggetiltak.
I henhold til god kommunal regskapsskikk (gkrs) skal vederlagsfri overtakelse av infrastruktur føres
som kjøp av anleggsmiddel og betegnes som overføring fra andre. Forutsetningen er at kommunen
har en rett til å overta infrastrukturen vederlagsfritt , f.eks. med hjemmel i plan-og bygningsloven.
Karmøy kommune inngikk 13 avtaler i 2017, 2 avtaler i 2018 og 7 avtaler i 2019.
Anleggsmidlene er bokført/aktivert til kostpris. Det foretas ordinære lineære avskrivninger over 40 år.
Merverdiavgift avskrives over 10 år i samsvar med justeringsperioden. Det foretas ikke avskrivninger av
merverdikompensasjon (vei.\ o.l.).

Overtatt infrastruktur aktivert i 2019
Aktivert beløp 2019 før avskrivninger

Vei o.l
41 309 314
27 180 473

Innrapportert på kompensasjon- og avgiftsoppgavene i år
Kompensasjon (kompensasjonsoppgaven)
ordinær merverdiavgift (avgiftsoppgaven)
sum justert beløp 2018
Herav gjeld til overdrager
Herav kommunens andel
Sum alle løpende justeringsavtaler inkl. nye 2019

0,75
0,25
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Vei o.l
3 860 053
3 860 053

Sum
68 489 787

Sum
2 470 316
2 470 316

3 860 053
2 470 316
6 330 369
4 747 777
1 582 592
6 330 369

Note 16 – Startlån Husbanken
31.12.2019
Utlån av husbankmidler

Endring

31.12.2018

209 128 383 35 913 936

Tapsfondet

888 629

antall lån

173 214 447

58 460

830 169
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Spesifikasjon endring i lånemassen
Innngående balanse ved regnskapsårets begynnelse
Nye lån i året
Tilbakeførte terminer, netto
Innbetalte avdrag og innløsing av lån
Tapsførte lån
Mindre korrigeringinger/justeringer
Utgående balanse ved regnskapsårets slutt

403

173 214 447
48 696 469
144 297
-12 926 832
1
209 128 382

Tilbakeførte terminer er en rent teknisk, bokføringsmessig løsning på saker som er tilbakeført
fra kortsiktige fordringer til langsiktig lånegjeld. Dette gjelder i hovedsak saker hvor låntaker
har fått utsettelse med termin betalingen av ulike grunner.

Tap på utlån av husbankmidler
Tapsfondet er et bundet fond avsatt etter midler tildelt fra Husbanken. Kommunen kan i
tillegg avsette egne midler til tapsfond. Kommunen har hittil ikke avsatt egne midler
som skal sikre fremtidige tap på utlån. Tapsfondet skal godskrives renter av utesående
midler per 31.12.
Ingen lån har blitt tapsført i år.

Spesifikasjon endring i tapsfondet
Innngående balanse ved regnskapsårets begynnelse
Ny avsetning, tildelte midler fra Husbanken
Renter tillagt fondet per 31.12
Innbetalt fra kunde, tidligere tapsførte saker
*Husbankens andel av tidligere tapsførte saker
Utgående balanse ved regnskapsårets slutt

830 169
0
16 849
45 269
-3 659
888 629

*Husbankens andel av innbetalt er innbetalt til husbanken.
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Note 17 – Vesentlige forpliktelser – leieavtaler
Leasingavtaler
Karmøy kommune leaser 183 biler hvorav 30 er elbiler. Leasingperiode er 4 år på nye biler
og rullerende utskiftning. Karmøy kommune har vurdert disse leieavtalene som
operasjonelle og skal ikke bokføres i balansen. Årlig forpliktelse kostnader inkludert
merverdiavgift og forsikring er
kr 8 mill.
Karmøy kommune har inngått leieavtaler på bygg som gjør at kommunen er bundet opp i
korte og lange leiekontrakter. Årlig forpliktelse for leiekontrakter er i 2019 kr 12 millioner.
Ved operasjonelle leieavtaler er leiebetalingene er en ordinær driftsutgift, og periodiseres
etter anordningsprinsippet (kjent utgift i perioden). Balanseposter som oppstår som følge
av disse periodiseringene, for eksempel forskuddsbetalt leie, er en vanlig tidsavgrensning,
og innebærer ikke balanseføring av selve leieavtalen.
Finansiell leasing
Karmøy kommune har ingen finansielle leasingavtaler.
Dersom man har inngått en finansiell leieavtale må leieavtalen balanseføres. Å balanseføre
leieavtalen vil si å presentere leieavtalen tilsvarende som kjøp av eiendelen med en
tilhørende forpliktelse. Den skal balanseføres til verdien av vederlaget i leieavtalen.
Verdien av vederlaget er nåverdien av leiebetalingene. Som motpost vil det som langsiktig
gjeld fremkomme en tilhørende forpliktelse. Det betyr med andre ord at finansielle
leieavtaler skal utgiftsføres i investeringsregnskapet i tillegg.
Finansielle leieavtaler skal vurderes etter de generelle vurderingsreglene.
Avskrivningsperioden settes som regel lik estimert leieperiode. Dersom
avskrivningsperioden i regnskapsforskriftens § 8 er kortere enn estimert leieperiode skal
avskrivningstiden i regnskapsforskriftens § 8 benyttes.2
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Driftsbudsjett og regnskap
Driftsregnskap per art
Regnskap 2019 Buds(end)

Regnskap 2018

Grp.Art: 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
1010
1011
1012
1013
1014
1020
1025
1026
1030
1040
1050
1070
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1089
1090
1092
1093
1096
1099

FAST LØNN
FAST ANSATTE LÆRERE
LØRDAG- OG SØNDAGSTILLEGG
KVELDS- OG NATTILLEGG
HELLIGDAGSTILLEGG
VIKARER INKL TILLEGG
FERIEVIKARER
SYKEVIKAR
EKSTRAHJELP INKL. TILLEGG
OVERTID INKL TILLEGG
ANNEN LØNN TREKKPL GODTGJ INKL TILLEGG
LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG NYANLEGG
LØNN RENHOLD
SYKEVIKAR RENHOLD
FERIEVIKAR RENHOLD
EKSTRAHJELP RENHOLD
OVERTID RENHOLD
GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE
TREKKPL/OPPGAVEPL IKKE ARB G AVG PL LØNN
KLP PENSJON - FELLESORDNING MV.
KLP SERVICEPENSJON/TILSK SIKRINGSORDNINGEN
KLP SYKEPLEIERORDNINGEN
STATENS PENSJONSKASSE SPK
ARBEIDSGIVERAVGIFT
Sum grp.Art: 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER

877 560 779
910 590 212
314 863 913
319 835 000
33 189 196
24 177 000
34 839 619
34 863 000
24 586 458
21 577 000
29 401 324
37 578 000
41 946 754
41 699 385
51 304 516
53 103 432
95 059 070
36 291 800
22 093 863
11 114 808
64 519 114
59 693 000
4 837 577
5 852 000
31 164 012
34 771 000
1 476 586
1 582 000
1 218 773
1 095 000
93 246
287 000
98 247
40 000
4 215 195
4 875 000
21 761 063
22 940 000
118 000 224
127 832 000
807 070
869 000
37 677 581
25 402 000
28 921 365
29 000 000
247 455 698
242 512 000
2 087 091 243 2 047 579 637

837 466 980
304 797 160
18 754 627
32 306 730
22 794 056
30 693 044
43 820 627
54 827 260
83 509 525
18 357 527
69 894 236
4 773 673
30 414 983
2 944 223
1 273 566
231 560
162 567
4 023 632
26 892 453
105 390 824
767 047
36 098 639
31 523 844
238 487 178
2 000 205 962

Grp.Art: 11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
1100
1105
1110
1114
1115
1120
1130
1140
1150
1160
1165
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1190
1195
1200
1209
1210
1220
1230

KONTORMATERIELL
UNDERVISNINGSMATERIELL
MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL
MEDIKAMENTER
MATVARER
SAMLEPOST ANNET FORBR.MATERIELL, RÅVARER, TJEN
POST, BANKTJENESTER, TELEFON
ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON
OPPLÆRING, KURS - IKKE OPPG.PL.
OPPG.PL. UTG OG GODTGJ FOR REISER
ANDRE OPPG.PL. GODTGJØRELSER
TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSP.MIDL.
STRØM
FJERNVARME
FYRINGSOLJE OG PARAFIN
NATURGASS
BIOENERGI
FORSIKRINGER VAKTTJENESTER
HUSLEIE LEIE AV LOKALER OG GRUNN
AVGIFTER GEBYRER LISENSER M.V.
KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER
MEDISINSK UTSTYR
LEASING AV TRANSPORTMIDLER
LEIE AV DRIFTSMIDLER
VEDLIKEHOLD, BYGG-/ANLEGGSTJENESTER OG NYBYGG/NYANLEGG
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3 740 766
9 277 241
5 134 494
4 325 323
15 057 107
17 907 727
5 177 114
2 486 589
11 609 618
4 452 482
12 311 359
32 375 454
31 690 964
230 739
142 194
2 597 767
2 034 221
8 484 310
18 146 868
42 438 259
19 962 994
210 897
7 754 379
1 825 262
48 573 454

3 373 000
10 657 000
4 983 000
5 507 000
12 913 000
22 043 420
4 825 000
2 969 000
26 558 900
5 958 000
9 409 000
27 712 000
28 310 000
2 578 000
136 000
2 298 000
8 266 000
18 421 000
38 977 000
20 498 000
41 000
6 509 000
2 463 000
53 382 000

3 124 193
8 621 870
4 855 319
4 946 212
15 093 850
20 024 086
4 779 204
2 392 686
12 600 509
4 692 999
12 634 761
31 050 781
34 505 045
251 119
180 007
3 250 585
1 998 220
7 644 191
15 295 224
36 748 864
24 508 671
275 996
6 870 682
1 611 214
52 697 999

Regnskap 2019 Buds(end)

Regnskap 2018

Grp.Art: 17 REFUSJONER
1700
1710
1711
1729
1730
1750
1770
1780

REFUSJONER FRA STATEN
SYKELØNNSREFUSJON
REFUSJON FORELDREPENGER
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
REFUSJONER FRA FYLKESKOMMUNER
REFUSJONER FRA KOMMUNER
REFUSJONER FRA ANDRE - PRIVATE
REF FRA KOMM.SÆRREGNSKAPSFORETAK/BEDRIFT
Sum grp.Art: 17 REFUSJONER

-162 859 659
-58 100 195
-33 188 623
-52 049 353
-12 171 725
-22 759 571
-6 795 923
-347 925 050

-144 289 000
-72 927 000
-9 040 000
-40 581 000
-9 878 000
-18 320 000
-1 541 687
-296 576 687

-157 119 087
-53 921 035
-26 374 194
-51 526 322
-10 685 041
-24 063 684
-2 696 435
-134 985
-326 520 783

-1 148 507 621
-66 358 962
-6 202 000
-374 938
-1 149 890 467
-104 688 456
-35 706 861
-621 894
-2 512 351 198

-1 171 267 000
-67 882 000
-6 263 000
-1 084 500 000
-105 300 000
-35 700 000
-196 000
-2 471 108 000

-1 113 428 680
-78 951 212
-2 936 000
-1 089 363 142
-100 006 407
-32 939 911
-4 013 584
-2 421 638 936

-18 211 717
-95 710 617
-41 238 647
-503 145
-28 380 255
-6 967 252
-35 640 520
-105 431 441
-332 083 593

-12 200 000
-96 000 000
-17 300 000
-84 000
-28 380 000
-8 672 127
-38 476 615
-100 946 000
-302 058 742

-17 240 168
-44 425 666
-11 395 478
-405 451
-79 233 159
-8 568 000
-28 507 725
-100 541 989
-290 317 636

22 651
756
190 254
32 153
1 189 321
12 394 915
2 579 910
340 028 093
3 037 160
1 270 145
161 885
9 020 727
369 927 970

22 762 400
2 295 000
405 450 400
1 000 000
14 129 000
445 636 800

9 513
5 224
187 860
240 184
14 029 349
2 264 462
377 808 063
1 844 104
1 440 800
4 403 331
1 700 000
403 932 890

Grp.Art: 18 OVERFØRINGER
1800
1810
1830
1850
1870
1874
1875
1890

RAMMEOVERFØRINGER
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER
OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER
OVERFØRINGER FRA KOMMUNER
SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE
EIENDOMSSKATT ANNEN EIENDOM
EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRITIDSEIENDOM
OVERFØRINGER FRA ANDRE - PRIVATE
Sum grp.Art: 18 OVERFØRINGER

Grp.Art: 19 FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
1900
1905
1909
1920
1930
1940
1950
1990

RENTEINNTEKTER
UTBYTTE FRA SELSKAPER
GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER
MOTTATTE AVDRAG UTLÅN, AKSJESALG M.V.
DISP AV TIDL ÅRS IKKE DISP NETTO DR.RES
BRUK AV DISPOSISJONSFOND
BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND
MOTPOST AVSKRIVNINGER
Sum grp.Art: 19 FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER

Grp.Art: 31 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
3100
3105
3120
3130
3180
3195
3200
3210
3230
3250
3270
3280
3285

KONTORMATERIELL
UNDERVISNINGSMATERIELL
ANNET FORBR.MATERIELL RÅVARER/TJENESTER
POST, BANKTJENESTER, TELEFON
ENERGI
AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.
KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER
KJØP AV TRANSPORTMIDLER
VEDLIKEHOLD, BYGG-/ANLEGGSTJENESTER OG NYBYGG/NYANLEGG
MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD OG NYBYGG
KONSULENTTJENESTER
GRUNNERVERV
KJØP AV EKSISTERENDE BYGG ANLEGG
Sum grp.Art: 31 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
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Regnskap 2019 Buds(end)

Regnskap 2018

Grp.Art: 34 OVERFØRINGER
3400 TIL STATEN
3429 MVA-KOMPENSASJON INVESTERING
3470 TIL ANDRE - PRIVATE
Sum grp.Art: 34 OVERFØRINGER

706 450
49 189 424
27 251 006
77 146 880

58 450 200
35 469 000
93 919 200

45 857 750
11 747 118
57 604 868

12 426 307
48 397 979
86 078 955
75 581 732
58 460
222 543 433

20 000 000
51 636 000
86 079 000
73 511 000
231 226 000

15 204 039
118 571 338
101 650 910
31 115 368
2 773 938
269 315 592

-161 407
-82 140 113
-82 301 519

-80 859 000
-80 859 000

-810 148
-383 447
-31 253 457
-45 755
-32 492 806

-900 000
-49 189 423
-2 360 000
-3 490 000
-5 463 229
-61 402 652

-11 499 000
-58 451 000
-3 931 000
-73 881 000

-100 279 779
-45 857 750
-500 000
-8 183 776
-154 821 305

-68 272 813
-68 272 813

-40 674 000
-40 674 000

-1 300 000
-3 000 000
-116 397 804
-120 697 804

-303 714 316
-12 471 576
-49 720 782
-38 649 623
-53 085 000
-457 641 297

-306 945 000
-20 000 000
-49 680 000
-145 658 000
-53 085 000
-575 368 000

-212 193 147
-174 814 301
-197 031
-1 943 768
-33 693 188
-422 841 436

Grp.Art: 35 FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
3510
3520
3529
3548
3550

AVDRAGSUTGIFTER
UTLÅN
KJØP AV AKSJER OG ANDELER
AVSETNING TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND
AVSETNING TIL BUNDNE FOND
Sum grp.Art: 35 FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER

Grp.Art: 36 SALGSINNTEKTER
3620
3660
3670
3690

AVG FR SALG AV VARER OG TJENESTER
SALG AV DRIFTSMIDLER
SALG AV FAST EIENDOM
FORDELTE UTGIFTER
Sum grp.Art: 36 SALGSINNTEKTER

Grp.Art: 37 REFUSJONER
3700
3729
3730
3750
3770

REFUSJONER FRA STATEN
KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT
REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER
OVERF FRA KOMMUNER
REFUSJON FRA PRIVATE
Sum grp.Art: 37 REFUSJONER

Grp.Art: 38 OVERFØRINGER
3810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER
3830 OVERFØRINGER FRA FYLKESKOMMUNER
3890 OVERFØRINGER FRA ANDRE - PRIVATE
Sum grp.Art: 38 OVERFØRINGER
Grp.Art: 39 FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
3910
3920
3929
3948
3958
3970

BRUK AV LÅN
MOTTATTE AVDRAG UTLÅN
SALG AV AKSJER OG ANDELER
BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND
BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND
OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSKAPET
Sum grp.Art: 39 FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
TOTALT

-
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-

-

Driftsregnskap per gruppefunksjon
Regnskap 2019 Buds(end)
Grp.
10
11
14
17
19

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER

5 803 044
1 530 563
681 323
-256 273
-

6 078 000
1 831 000
744 000
-192 000
-

4 822 897
1 017 700
518 163
-81 883
-50 000

Sum grp. Funk: 100 POLITISK STYRING

7 758 657

8 461 000

6 226 877

40 246
921 294
376 000
222 813
-222 813
1 337 540

115 000
1 181 000
377 000
289 000
-289 000
1 673 000

61 384
1 006 472
365 000
271 225
-271 225
1 432 856

94 954 821
38 262 519
2 267 144
7 263 435
13 465 847
-6 112 069
-17 107 408
-5 591 800
4 473 519
1 118 380
132 994 388

91 376 000
44 102 000
3 353 000
5 349 800
4 421 000
-3 968 000
-7 593 000
-4 491 800
8 147 400
2 036 600
142 733 000

86 170 151
33 226 532
4 156 439
6 459 326
10 256 153
-3 426 045
-12 327 288
-7 199
-2 322 046
15 037 658
5 228 023
-10 875 573
131 576 130

3 935 493
3 020 819
24 942
-63 777
6 917 477

3 785 000
2 347 000
31 000
-31 000
6 132 000

3 852 208
2 342 431
12 134
-49 750
-520 178
5 636 845

1 311 722
2 607 112
611 260
1 464 603
-672 470
12 356 150
833 856
-40 000
18 472 233

1 466 000
2 476 000
1 056 000
1 552 000
-1 082 000
12 259 000
220 000
17 947 000

1 196 187
6 051 410
1 472 727
579 000
-1 537 686
-3 516 000
3 518 842
873 539
-103 041
8 534 979

-68 120 826
-68 120 826

-49 263 000
-49 263 000

-44 246 916
-44 246 916

23 638 963
23 638 963

23 619 000
23 619 000

17 907 255
17 907 255

Funk: 110 KONTROLL OG REVISJON
10
11
13
14
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 110 KONTROLL OG REVISJON

10
11
13
14
15
16
17
18
19
31
34
38

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 120 ADMINISTRASJON

10
11
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.F

10
11
14
15
17
19
31
34
39

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER

Grp.

Funk: 120 ADMINISTRASJON

Grp.

Funk: 121 FORVALTNINGSUTG I EIEND.FORV.

Grp.

Grp.

Funk: 130 ADMINISTRASJONSLOKALER

Funk: 170 ÅRETS PREMIEAVVIK
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
Sum grp. Funk: 170 ÅRETS PREMIEAVVIK

Grp.

Regnskap 2018

Funk: 100 POLITISK STYRING

Funk: 171 AMORTISERING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
Sum grp. Funk: 171 AMORTISERING TIDL ÅRS PREMI
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Grp.

Funk: 172 PENSJON
10
11
14
17

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 172 PENSJON

807 070
87 003
681
-681
894 073

869 000
869 000

767 047
7 756
1 939
-1 939
774 803

-24 361 574
-24 361 574

-23 900 000
-23 900 000

-36 378 778
-36 378 778

8 853
104 427
347 319
61 938
120 000
-13 013
-112 141
2 661 140
665 285
6 866 640
10 710 448

57 000
153 000
291 000
2 073 000
-90 000
10 108 000
2 527 000
6 867 000
21 986 000

10 810
82 919
301 705
21 469
-291 521
-168 891
7 405 910
7 362 401

7 039 356
5 835 603
1 303 148
-12 494 841
-1 683 266
-

6 973 000
5 581 000
1 196 000
-12 306 000
-1 196 000
248 000

4 286 713
6 220 250
1 195 488
-10 427 859
-1 274 592
-

91 426 708
7 961 947
254 169 824
1 370 859
-16 235 749
-14 602 966
-614 734
-1 148 200
322 327 689

97 178 687
5 584 700
249 999 500
417 000
-16 579 000
-17 033 687
-196 000
-1 148 200
318 223 000

89 057 557
5 910 961
237 845 546
3 927 585
1 148 200
-16 728 274
-13 128 678
-155 390
-4 437 000
303 440 507

Funk: 173 PREMIEFOND
10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
Sum grp. Funk: 173 PREMIEFOND

Grp.

Funk: 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER
10
11
13
14
15
17
18
31
34
35

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 180 DIVERSE FELLESFUNKSJONER
Funk: 190 INTERNE SEVICEENHETER

10
11
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 190 INTERNE SEVICEENHETER

10
11
13
14
15
16
17
18
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 201 FØRSKOLE

Grp.

Funk: 201 FØRSKOLE
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Grp.

Funk: 202 GRUNNSKOLE
10
11
13
14
15
16
17
18
19
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 202 GRUNNSKOLE

10
11
13
14
15
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBA

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 213 VOKSENOPPLÆRING

10
11
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD

Grp.

507 883 223
40 527 810
21 836 040
7 123 386
7 191 566
-234 448
-63 023 841
-12 527 700
3 251 115
287 914
512 315 064

510 907 925
52 404 775
19 008 000
3 508 000
5 147 000
-175 000
-57 065 000
-12 527 700
2 831 000
708 000
524 747 000

482 247 373
40 500 304
21 553 953
7 171 581
14 347 700
-359 291
-64 166 468
-119 751
-11 653 000
5 409 508
1 877 242
496 809 150

24 598 944
811 993
21 643 691
94 268
35 421
-1 231 199
45 953 119

26 725 000
987 000
14 553 000
70 000
35 000
-344 000
42 026 000

22 382 852
402 546
25 588 457
15 955
35 000
-841 794
47 583 016

21 432 935
2 702 069
31 347
586 957
1 596 000
-104 772
-10 003 599
-1 933 600
14 307 336

22 843 600
2 658 000
107 000
486 000
-455 000
-9 252 000
-1 933 600
14 454 000

21 755 511
2 007 244
74 833
410 930
1 933 600
-67 054
-11 544 165
-1 490 000
13 080 898

28 188 040
279 977
72 762
-21 714 873
-1 208 952
5 616 956

28 731 000
572 000
40 000
-24 812 000
-1 718 000
2 813 000

27 129 383
294 286
29 849
-22 435 929
-1 131 041
3 886 548

2 622 121
2 055 971
194
430 857
2 152 599
-450 836
4 002 568
1 000 080
11 813 554

2 897 000
2 198 000
462 000
2 161 000
-545 000
5 836 400
1 458 600
14 468 000

2 865 272
2 057 307
371
456 940
2 781 000
-633 450
827 717
207 492
8 562 648

Funk: 211 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN

Grp.

Funk: 213 VOKSENOPPLÆRING

Grp.

Funk: 215 SKOLEFRITIDSTILBUD

Grp.

Funk: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS
10
11
13
14
15
17
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS
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Grp.

Funk: 222 SKOLELOKALER
10
11
13
14
15
16
17
31
34
37

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 222 SKOLELOKALER

41 673 473
24 075 984
948 900
5 917 028
21 422 926
-759 977
-7 859 997
73 947 831
17 878 849
-200 058
177 044 959

44 121 000
25 045 000
918 000
6 280 000
21 890 000
-1 034 000
-9 084 000
72 012 400
18 002 600
178 151 000

44 597 180
25 799 113
917 707
5 663 636
25 350 000
-998 875
-8 608 623
53 298 537
11 200 297
-500 000
156 718 973

7 815 254
971 312
-975 356
7 811 210

9 114 000
475 000
-475 000
9 114 000

7 654 760
918 652
-923 241
7 650 171

345 643
726 891
1 738 669
-42 397
-75 740
-30 000
2 663 066

518 000
125 000
2 236 000
-6 000
-30 000
2 843 000

398 964
307 345
2 830
2 496 744
-922 312
2 283 571

29 291 286
3 508 951
175 236
568 767
137 000
-78 370
-2 991 724
-5 084 000
25 527 146

32 092 000
3 116 000
192 000
368 000
-2 215 000
-5 084 000
28 469 000

26 047 176
3 805 094
203 141
577 399
5 284 000
-69 980
-7 792 302
-50 000
28 004 528

8 099 965
643 839
55 000
1 729 310
-23 100
-2 057 091
8 447 923

8 618 000
636 000
63 000
1 775 000
-1 331 000
-161 000
9 600 000

979 589
521 283
56 104
1 726 389
-305 147
2 978 218

Funk: 223 SKYSS AV SKOLEBARN
11 KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
14 OVERFØRINGER DRIFT
17 REFUSJONER
Sum grp. Funk: 223 SKYSS AV SKOLEBARN

Grp.

Funk: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE
10
11
13
14
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 232 FOREB HELSESTASJONS OG SK

Grp.

Funk: 232 FOREB HELSESTASJONS OG SKOLEHELSETJENESTE

Grp.

Funk: 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID
10
11
13
14
16
17
18

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 233 ANNET FOREBYGGENDE HELSE

75

Grp.

Funk: 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG PERSONER
10
11
13
14
15
16
17
19

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ

35 492 246
4 137 408
9 504 167
2 135 890
-689 794
-3 899 607
-26 000
46 654 310

34 429 000
4 214 000
7 216 000
1 316 000
-459 000
-2 994 000
-26 000
43 696 000

35 852 760
4 204 623
8 553 338
2 603 578
26 000
-567 119
-4 039 024
-77 000
46 557 156

46 213 000
7 455 000
34 099 000
759 000
141 000
-7 385 000
-11 199 000
-304 000
440 000
110 000
70 329 000

44 239 594
8 753 451
33 003 518
1 089 313
888 000
-6 027 699
-13 221 581
-648 000
2 506 210
529 552
71 112 359

18 871 000
3 325 000
3 486 000
1 180 000
300 000
-382 000
-2 993 000
-2 523 000
-878 000
20 386 000

16 405 640
4 117 413
3 529 589
456 949
1 136 000
-702 191
-1 615 200
-2 730 162
-497 000
20 101 038

17 124 111
2 117 279
210 953
308 111
198 000
-3 061 776
-1 268 000
15 628 679

20 995 000
1 961 000
598 000
271 000
-4 913 400
-1 268 000
17 643 600

15 681 190
2 192 719
255 836
395 891
1 268 000
-4 150 212
-60 000
15 583 425

31 261 737
3 492 491
1 700
492 219
211 000
-3 250
-10 311 574
-134 000
25 010 323

29 903 000
3 045 000
157 000
-6 455 000
-134 000
26 516 000

31 712 304
3 843 636
521 657
134 524
-9 008 343
-934 000
26 269 778

Funk: 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHABILITERING
10
11
13
14
15
16
17
19
31
34

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 241 DIAGNOSE BEHANDLING REHA

47 098 469
8 405 001
34 703 869
1 247 399
738 607
-6 353 274
-13 470 833
-304 000
625 167
81 292
72 771 696

Funk: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID
10
11
13
14
15
16
17
18
19

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT

19 938 968
3 161 189
4 137 925
870 864
1 519 395
-655 173
-3 253 331
-2 817 646
-878 000
22 024 191

Funk: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER
10
11
13
14
15
17
19

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 243 TILBUD TIL PERSONER MED RU
Funk: 244 BARNEVERNSTJENESTE

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 244 BARNEVERNSTJENESTE

76

Grp.

Funk: 251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET
10
11
13
14
15
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARN

10
11
13
14
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARN

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTE

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
519 288 337
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
20 477 204
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
39 809 795
OVERFØRINGER DRIFT
2 367 313
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
39 976
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
-4 809 455
REFUSJONER
-104 155 843
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
-95 000
Sum grp. Funk: 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTE 472 922 327

Grp.

11 574 260
815 346
2 913 427
350 000
-831 078
-674 000
14 147 955

7 297 000
545 000
119 000
4 431 000
-570 000
-674 000
11 148 000

10 354 339
696 401
3 911 136
674 000
-1 302 582
14 333 293

Funk: 252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET

Grp.

28 842 418
9 005 936
21 425 859
-4 413 012
54 861 200

28 698 000
7 905 000
1 000
21 730 000
-3 946 000
54 388 000

29 334 021
9 594 443
483
21 821 052
-4 118 747
56 631 252

322 332 425
27 866 147
3 706 428
6 079 000
148 000
-45 595 000
-35 214 000
-455 000
278 868 000

324 871 873
26 902 987
6 865 257
5 498 379
468 000
-44 588 166
-39 386 945
-692 000
279 939 385

466 890 000
15 290 000
42 747 000
27 162 000
40 000
-3 131 000
-91 063 600
-95 000
457 839 400

470 988 375
17 269 339
25 401 966
1 811 662
135 000
-4 103 143
-93 954 043
-44 000
417 505 156

Funk: 253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON

Grp.

346 644 592
30 191 965
11 141 593
5 972 908
916 600
-47 799 717
-47 096 774
-455 000
299 516 168

Funk: 254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE

Grp.

Funk: 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJEP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE
10
11
13
14
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJE

10
11
14
15
16
17
19
31
34
37

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 261 INSTITUSJONSLOKALER

Grp.

9 455 472
477 345
127 095
105 354
-996 519
9 168 747

8 895 000
1 283 000
94 000
-66 000
10 206 000

8 925 573
448 486
42 560
98 826
-145 203
9 370 241

17 408 576
11 864 642
2 861 211
12 073 949
-106 108
-3 301 856
4 830 965
1 210 558
46 841 936

19 813 000
12 140 000
2 892 000
11 912 000
-96 000
-3 735 000
6 649 800
1 662 200
-3 000 000
48 238 000

17 748 970
13 463 843
3 060 119
11 843 000
-102 125
-3 452 588
-239 000
71 369 739
17 385 001
-99 711 000
31 365 959

Funk: 261 INSTITUSJONSLOKALER

77

Grp.

Funk: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER
10
11
14
15
16
17
31
34
36
37

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 265 KOMMUNALT DISPONERTE BO

10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KO

10
11
13
14
15
17
18
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN

Grp.

4 892 380
11 334 220
2 149 146
8 017 053
-26 668 444
-2 848 251
13 289 758
2 663 146
-3 762 648
-800 000
8 266 362

5 743 000
9 812 000
1 940 000
7 898 000
-28 320 000
-2 056 000
16 785 600
2 433 400
-3 000 000
11 236 000

5 904 014
10 838 567
2 278 672
7 255 000
-26 090 628
-2 183 864
2 947 438
719 115
-517 119
-266 000
885 195

3 259 670
1 219 058
7 583 544
198 514
-244 634
-1 121 930
-30 000
10 864 223

3 380 000
1 017 000
6 883 000
63 000
-918 000
-30 000
10 395 000

3 170 060
1 493 656
7 238 981
303 218
30 000
-323 338
-971 033
-30 000
10 911 544

18 705 267
171 205
743 850
9 588
-811 096
-217 000
18 601 814

20 740 000
444 000
1 621 000
55 000
-556 000
-217 000
22 087 000

24 948 247
206 434
1 530 450
8 041
217 000
-582 233
-334 850
-217 000
25 776 088

10 454 441
75 025
2 912
-2 912
10 529 466

10 767 000
66 000
434 000
-41 000
11 226 000

9 774 446
50 330
1 828
-1 828
9 824 775

26 909
38 468 622
732 735
-2 664 251
-503 145
36 060 871

33 935 000
84 000
-1 275 000
-84 000
32 660 000

10 470
36 580 894
697 231
-2 788 746
-405 451
34 094 397

Funk: 273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI

Grp.

Funk: 275 INTRODUKSJONSORDNINGEN

Grp.

Funk: 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN
10
11
14
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 276 KVALIFISERINGSORDNINGEN

11
13
14
15
17
19

KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD

Grp.

Funk: 281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD

78

Grp.

Funk: 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH EGEN BOLIG
10
11
14
15
16
17
18
19
35
38
39

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
OVERFØRINGER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 283 BISTAND TIL ETABL/OPPRETTH

1 768 008
32 137
11 384 045
2 038 173
-6 219
-10 300 000
-3 116 792
48 397 979
-12 471 576
37 725 754

2 076 000
25 000
13 591 000
-21 000
-695 000
-10 367 000
-3 116 000
71 636 000
-71 636 000
1 493 000

1 789 304
51 856
8 911 623
3 116 000
-95 530
-9 151 000
-2 874 000
44 891 338
-1 300 000
-13 639 301
31 700 289

Funk: 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRTT KOMM ANSVARSOMRÅDE
10
11
13
14
15
17
19
31

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
Sum grp. Funk: 285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆR

571 212
209 341
366 672
482 507
66 120
-698 729
-2 557
152 678
1 147 244

530 000
71 000
55 000
908 000
66 000
-553 000
233 000
1 310 000

561 698
328 749
1 166 203
535 573
-979 554
1 612 670

5 553 943
437 914
2 002 462
1 087 413
1 000 000
-807 628
-253 678
-998 600
8 021 826

5 396 000
1 734 600
2 002 000
16 000
-433 000
-268 000
-998 600
7 449 000

5 344 646
632 467
632 351
128 288
998 600
-363 835
-263 273
-853 000
6 256 244

13 457 000
504 000
14 000
-10 633 000
-396 000
2 946 000

11 922 742
410 571
46 173
-8 307 635
-457 612
3 614 239

Funk: 301 PLANSAKSBEHANDLING
10
11
13
14
15
16
17
19

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 301 PLANSAKSBEHANDLING

Funk: 302 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING
10
11
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 302 BYGGESAKSBEHANDLING OG

79

12 054 939
551 058
73 398
-8 337 716
-159 878
4 181 802

Grp.

Funk: 303 KART OG OPPMÅLING
10
11
14
15
16
17
18
31
34
36

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
Sum grp. Funk: 303 KART OG OPPMÅLING

8 402 967
768 273
403 390
156 478
-7 354 883
-479 480
-205 106
140 000
35 000
-25 000
1 841 639

9 110 000
1 944 000
188 000
221 000
-7 793 000
-550 000
-211 000
200 000
50 000
3 159 000

8 591 802
819 742
91 405
108 000
-7 610 592
-534 544
-243 693
448 910
112 227
-125 500
1 657 757

638 097
633 250
6 296
-330 946
-6 296
2 249 110
20 143
-2 968 930
240 723

809 000
526 000
-323 000
3 669 400
916 600
-2 500 000
-291 000
2 807 000

162 151
552 645
1 418
267 000
-292 933
-1 418
1 264 609
89 029
-4 467 488
-750 000
-3 174 988

3 387 490
2 647 093
237 475
968 459
-2 876 328
-660 678
115 098
11 274
79 212 315
-4 050 000
-3 983 000
75 009 198

3 410 000
2 101 000
321 000
849 000
-2 774 000
-701 000
79 212 000
-4 000 000
-49 680 000
28 738 000

3 294 666
2 775 302
237 270
773 000
-2 579 186
-446 905
316 020
65 405
87 495 000
91 930 572

2 893 000
2 435 000
2 655 000
2 941 000
-1 498 000
-924 000
1 848 400
461 600
-71 359 000
-60 547 000

2 383 668
2 037 131
2 352 805
2 117 270
238 000
-1 703 086
-951 561
-3 357 141
-50 000
8 029 558
1 371 246
6 750 000
-26 268 850
-2 433 776
-9 484 736

Funk: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK
10
11
14
15
16
17
31
34
36
37

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE B

10
11
14
15
16
17
31
34
35
36
37
39

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSO

10
11
13
14
15
16
17
18
19
31
34
35
36
37
39

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND F

Grp.

Funk: 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET

Grp.

Funk: 325 TILRETTELEGGING/BISTAND FOR NÆRINGSLIVET

80

2 830 206
2 170 306
2 450 997
3 502 327
-1 642 298
-1 371 692
744 881
20 680
-71 358 535
-49 680 782
-112 333 910

Grp.

Funk: 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING
10
11
13
14
16
17

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG

2 195 936
64 846
367 700
109 783
-93 000
-273 383
2 371 881

2 220 000
408 000
469 000
120 000
-105 000
-361 000
2 751 000

2 148 826
32 927
315 533
105 000
-86 000
-245 600
2 270 686

379 535
86 068
180 000
-266 068
1 677 481
383 110
2 440 126

303 000
79 000
-94 000
1 528 000
383 000
2 199 000

385 797
86 572
-86 572
-21 562
-5 391
358 844

14 067 525
13 221 596
75 000
2 221 291
9 458 417
-1 083 735
-2 984 358
52 540 055
4 775 802
-133 407
-6 750 000
-41 309 314
44 098 873

15 200 000
12 561 500
2 720 000
8 678 000
-1 745 000
-3 162 000
-4 000
37 817 400
7 451 600
-5 871 000
-25 624 000
48 022 500

14 382 628
13 440 890
2 325 075
6 837 266
-1 051 597
-2 783 630
12 979 768
2 284 759
-157 947
-462 324
47 794 889

12 742 319
3 647 820
19 563
557 099
2 398 727
-1 645 555
-840 868
914 080
228 753
18 021 939

11 586 000
2 975 000
32 000
636 000
2 438 000
-1 127 000
-557 000
1 532 000
383 000
-500 000
17 398 000

12 120 494
4 054 285
19 346
573 943
2 121 689
-1 447 125
-771 945
863 503
213 996
17 748 186

Funk: 330 SAMFERSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK
11
14
15
17
31
34

Grp.

KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 330 SAMFERSELSBEDRIFTER/TRANS
Funk: 332 KOMMUNALE VEIER

10
11
13
14
15
16
17
18
31
34
36
37
38

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 332 KOMMUNALE VEIER
Funk: 335 REKREASJON I TETTSTED

10
11
13
14
15
16
17
31
34
38

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 335 REKREASJON I TETTSTED

81

Grp.

Funk: 338 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER
10
11
13
14
15
16
17
19
31
34

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 338 FOREBYGGING AV BRANN OG

69 676
51 786
4 685 681
310 161
47 094
-4 700 253
-350 177
113 969

4 660 000
-4 780 000
-250 000
-370 000

7 526 339
1 131 619
36 850
-4 809 043
-215 990
-187 882
8 538
2 134
3 492 565

460 727
680 356
45 734 067
170 392
540 324
-1 425 948
-161 810
1 168 536
292 134
47 458 778

29 000
256 000
42 720 000
64 000
536 000
-1 080 000
-64 000
42 461 000

28 191 994
3 933 929
4 437 900
782 543
3 728 749
-1 121 506
-895 486
2 327 654
631 913
-100 000
41 917 691

2 276 136
5 156 430
3 100
2 781 325
-1 027
42 277
10 258 241

2 551 000
5 761 000
2 883 000
-1 000
2 000
11 196 000

2 263 443
6 005 228
28 200
154 582
8 451 452

12 481 456
15 292 404
148 430
3 000
18 490 071
-59 327 787
-109 601
32 630 173
-308 790
-3 000
-13 481 750
5 814 607

12 467 000
17 649 000
512 000
10 848 000
-58 089 000
-82 000
55 957 000
985 000
-1 314 000
-7 275 000
31 658 000

11 748 284
17 823 861
330 964
11 690 000
-56 925 471
-451 887
-626 139
10 867 079
-5 543 309

602 598
1 284 348
1 439 661
-16 950
3 309 657

640 000
1 382 000
3 544 000
2 000
5 568 000

591 889
1 439 732
1 462 531
1 956
3 496 108

Funk: 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER
10
11
13
14
15
16
17
31
34
36

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
Sum grp. Funk: 339 BEREDSKAP MOT BRANN OG A
Funk: 340 PRODUKSJON AV VANN

10
11
13
15
19
31

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
Sum grp. Funk: 340 PRODUKSJON AV VANN
Funk: 345 DISTRIBUSJON AV VANN

10
11
13
14
15
16
17
19
31
34
36
37
38

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 345 DISTRIBUSJON AV VANN
Funk: 350 AVLØPSRENSING

10
11
13
14
15
16

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
Sum grp. Funk: 350 AVLØPSRENSING

82

Grp.

Funk: 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVLØPSVANN
10
11
13
14
15
16
17
19
31
34
36
37
38

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 353 AVLØPSNET/INNSAMLING AVL

12 024 415
21 083 151
6 025
2 340
17 708 265
-60 671 270
-198 045
-2 613 444
81 280 539
-570 191
-13 481 749
54 570 036

12 377 000
18 810 000
116 000
17 489 000
-60 411 000
-82 000
-4 150 000
102 363 000
985 000
-1 314 000
-7 275 000
78 908 000

11 404 389
14 191 838
13 785
76 946
11 733 300
-55 366 984
-312 849
80 125 300
75 294
-810 148
61 130 872

Funk: 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L. PÅ SMÅ AVLØPSANLEGG
10
11
13
14
15
16
17
19

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 354 TØMMING SLAMAVSKILLERE,

10
11
13
14
15
16
17
19
31

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
Sum grp. Funk: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNI

Grp.

655 916
605 382
1 854 918
453
652 195
-3 978 712
-35 440
-245 288

882 000
749 000
2 650 000
298 000
-3 859 000
-1 079 000
-359 000

819 950
803 838
1 627 462
17 456
17 000
-3 940 425
1
-46 954
-701 673

17 047 609
8 781 264
20 060 562
17 480
2 983 913
-49 436 606
-738 323
-1 161 434
4 348 228
1 902 693

15 523 000
11 110 000
16 299 000
55 000
4 908 000
-49 516 000
-166 000
-1 132 000
5 756 000
2 837 000

14 634 312
8 245 753
18 199 162
322 004
5 333 182
-47 653 195
-185 492
7 656 914
6 552 639

2 182 126
1 324 890
1 066 861
426 425
385 273
-1 691
-933 288
4 450 597

2 151 000
1 280 000
1 013 000
328 000
-173 000
560 000
-60 000
5 099 000

1 372 213
1 251 620
769 441
514 814
125 400
-16 185
-656 507
137 706
17 074
3 515 576

Funk: 355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL

Grp.

Funk: 360 NATURFORVALTNING FRILUFTSLIV
10
11
13
14
15
16
17
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 360 NATURFORVALTNING FRILUF

83

Grp.

Funk: 365 KULTURMINNEFORVALTNING
10
11
13
14
15
17
18
19
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 365 KULTURMINNEFORVALTNING

10
11
13
14
15
16
17
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 370 BIBLIOTEK

Grp.

3 192 646
2 596 922
1 117 170
1 194 710
8 830 776
-5 853 189
-98 618
-4 111 615
1 152 158
287 809
8 308 768

4 040 000
11 333 615
1 167 000
842 000
-5 468 000
-4 111 615
3 665 000
229 000
11 697 000

3 875 653
4 188 331
1 116 000
1 503 835
4 143 615
-3 879 443
-53 807
-3 310 000
7 584 184

9 164 967
2 871 841
46 958
242 744
203 832
-292 418
-644 022
40 000
10 000
11 643 902

9 271 000
2 816 000
51 000
352 000
204 000
-237 000
-765 000
48 000
12 000
11 752 000

8 815 476
2 845 645
48 895
240 949
1 730 000
-266 530
-750 237
462 619
115 655
13 242 472

700 000
700 000

700 000
700 000

700 000
700 000

834 615
401 616
4 469
1 270 869
-80 869
2 430 700

837 000
356 000
1 409 000
-46 000
2 556 000

814 773
274 421
6 117
945 255
-47 255
1 993 311

866 747
584 446
662 389
434 397
-265 997
2 281 982

1 035 000
734 000
664 000
560 000
-24 000
-276 000
2 693 000

751 001
181 029
644 346
881 322
-260 594
2 197 105

Funk: 370 BIBLIOTEK

Grp.

Funk: 373 KINO
14 OVERFØRINGER DRIFT
Sum grp. Funk: 373 KINO

Grp.

Funk: 375 MUSEER
10
11
13
14
17

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 375 MUSEER
Funk: 377 KUNSTFORMIDLING

10
11
13
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 377 KUNSTFORMIDLING

84

Grp.

Funk: 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG
10
11
13
14
15
16
17
18
19
38

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 380 IDRETT OG TILSKUDD TIL AND

10
11
13
14
15
16
17
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG O

10
11
14
16
17

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 383 KULTURSKOLER

10
11
13
14
15
16
17
18

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER O

Grp.

3 690 984
1 168 119
1 708 872
11 719 960
1 342 675
-1 731 134
-448 799
-6 102 000
11 348 677

3 758 000
1 201 227
1 645 000
11 614 000
-1 976 000
-337 000
-6 102 000
-99 127
9 704 100

3 515 832
893 449
1 618 155
8 302 619
-1 763 995
-175 097
-2 936 000
-3 000 000
6 454 964

5 632 392
3 914 803
1 869 892
1 073 370
2 287 034
-1 042 011
-1 477 757
70 564 992
16 946 829
99 769 543

5 683 000
4 596 000
1 884 000
1 275 000
2 287 000
-1 630 000
-1 792 000
93 604 000
23 401 000
129 308 000

6 367 886
3 985 663
1 825 340
1 676 063
2 462 000
-1 535 892
-1 951 509
10 599 653
2 450 309
25 879 511

18 104 612
1 275 021
88 609
-4 272 388
-384 038
14 811 816

16 690 000
875 000
90 000
-3 158 000
-274 000
14 223 000

17 317 730
1 390 834
74 737
-4 018 351
-616 158
14 148 792

Funk: 381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG

Grp.

Funk: 383 KULTURSKOLER

Grp.

Funk: 385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG

Grp.

7 318 696
3 047 145
20 595
2 049 829
286 578
-1 103 706
-649 633
10 969 505

7 375 000
2 406 000
68 000
1 861 000
17 000
-331 000
-408 000
10 988 000

7 257 013
2 152 880
54 315
983 511
772 000
-875 041
-385 824
-200 000
9 758 853

3 651 076
2 509 427
578 919
1 856 475
-888 492
-751 158
188 661
44 765
7 189 674

4 245 000
2 533 500
670 000
1 755 000
-924 000
-769 000
22 000
5 000
7 537 500

3 890 739
3 382 580
754 510
404 000
-902 727
-801 112
-710 000
451 276
112 819
6 582 084

Funk: 386 KOMMUNALE KULTURBYGG
10
11
14
15
16
17
19
31
34

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
Sum grp. Funk: 386 KOMMUNALE KULTURBYGG

85

Grp.

Funk: 390 DEN NORSKE KIRKE
10
11
14
16
17
31
34
36
37

185 000
354 000
20 461 000
-5 000
16 622 000
-390 000
37 227 000

155 992
356 716
19 831 142
-5 142
5 077 225
10 845 258
-45 755
-5 000 000
31 215 436

2 608 728
2 608 728

2 216 000
2 216 000

2 452 320
2 452 320

372 055
296 183
143 300
3 666 306
548 490
12 632 123
17 658 457

380 000
296 000
153 000
3 809 000
1 762 000
12 936 000
-3 250 000
16 086 000

367 211
7 205
120 000
3 704 000
5 001 743
1 202 879
10 403 038

14 OVERFØRINGER DRIFT
740
15 FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
13 088
18 OVERFØRINGER
-1 290 285 784
Sum grp. Funk: 800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMU-1 290 271 956

-1 225 500 000
-1 225 500 000

263 033
-1 222 309 460
-1 222 046 427

-1 171 744 000
-1 171 744 000

-1 119 616 138
-1 119 616 138

-58 451 000
-58 451 000

-45 857 750
-45 857 750

Grp.

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
SALGSINNTEKTER/BRUKERBETALINGER
REFUSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
SALGSINNTEKTER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 390 DEN NORSKE KIRKE

Funk: 392 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN
14 OVERFØRINGER DRIFT
Sum grp. Funk: 392 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSS

Grp.

Funk: 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER
10
11
13
14
31
34
37

Grp.

Grp.

188 701
356 940
20 459 376
-18 480
-21 811
-7 680
16 598 080
-480 171
37 074 956

LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER
REFUSJONER
Sum grp. Funk: 393 GRAVPLASSER OG KREMATOR
Funk: 800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Funk: 840 STATLIGE RAMMETILSK ØVRIGE STATSTILSK
18 OVERFØRINGER
-1 148 984 299
Sum grp. Funk: 840 STATLIGE RAMMETILSK ØVRIG-1 148 984 299

Grp.

Funk: 841 MVA KOMPENSASJON INVESTERINGSREGNSKAPET
37 REFUSJONER
Sum grp. Funk: 841 MVA KOMPENSASJON INVESTE

86

-49 189 423
-49 189 423

Grp.

Funk: 850 GENERELLE STATSTILSK FLYKTNINGER M.V.
14 OVERFØRINGER DRIFT
90 975
18 OVERFØRINGER
-46 446 522
Sum grp. Funk: 850 GENERELLE STATSTILSK FLYKTN -46 355 547

Grp.

342 125
-53 572 500
-53 230 375

-105 431 441
-105 431 441

-100 946 000
-100 946 000

-100 541 989
-100 541 989

95 635
78 383
134 315 679
-78 122
-6 384 348
-155 157 632
12 426 307
-303 714 316
-318 418 415

61 000
72 000
135 280 000
-72 000
-6 900 000
-125 500 000
-255 309 000
-252 368 000

76 579
86 353
156 545 171
-86 353
-6 682 954
-73 061 266
88 884 039
-373 462 137
-207 700 568

99 146 000
-31 295 100
73 511 000
-198 743 000
-57 381 100

-9 625
118 867 347
-80 694 909
102 266 151
33 889 306
159 545
-105 522 231
-35 636 956
33 318 628

Funk: 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER
19 FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 860 MOTPOST AVSKRIVNINGER

Grp.

Funk: 870 RENTER UTBYTTE OG LÅN
11
14
15
17
18
19
35
39

Grp.

KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
OVERFØRINGER DRIFT
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 870 RENTER UTBYTTE OG LÅN

Funk: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
11
15
19
31
35
37
38
39

Grp.

104 000
-47 400 000
-47 296 000

KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
FINANSINNT FINANSTRANSAKSJONER
KJØP AV VARER TJENESTER - KOMM PROD
FINANS.UTG. OG FINANS.TRANSAKSJONER
REFUSJONER
OVERFØRINGER
FINANS.INNT. OG FINANS.TRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 880 INTERNE FINANSIERINGSTRAN

99 152 649
-28 589 606
75 640 192
-91 734 623
54 468 611

Funk: 899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT
15 FINANSUTG FINANSTRANSAKSJONER
Sum grp. Funk: 899 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RE
TOTALT

59 045 708
59 045 708
-
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-

28 380 255
28 380 255
-

Balanseregnskap
Oversikt – balanse
Økonomiske oversikter
Oversikt - balanse

Regnskap 2019

Regnskap 2018

EIENDELER
Anleggsmidler

6 968 682 838

6 379 307 078

3 055 582 476

2 761 796 701

22799000 FASTE EIENDOMMER - LEIEGÅRDER
22799010 OVERFØRING AV ANLEGG FRA ANDRE
22799020 PARKERINGSPLASSER - EIENDOMMER
22799021 TRAFIKKLYS
22799022 RENSEANLEGG
22799023 PUMPESTASJONER

144 360 463
746 428
1 469 800
1 341 816
11 677 390

1 774 257 958
102 266 151
-

22799025 TEKNISKE ANLEGG OG UU
22799026 PARK/LEKEPLASS
22799040 SKOLER - EIENDOMMER
22799041 BOLIGER - EIENDOMMER
22799042 BARNEHAGER - EIENDOMMER
22799043 IDRETTSHALLER - EIENDOMMER
22799044 VEIER OG LEDNINGSNETT
22799045 LEDNINGSNETT VANN/AVLØP
22799050 FORRETNINGSBYGG - EIENDOMMER
22799051 LAGERBYGG - EIENDOMMER
22799052 ADMINISTRASJONSBYGG - EIENDOMM
22799053 SYKEHJEM OG ANDRE INSTITUSJONER
22799054 KULTURBYGG - EIENDOMMER
22799055 BRANNSTASJONER OG LIGNENDE
22899000 ANDRE FASTE EIENDOMMER
22899010 BOLIG/INDUSTRIFELT - ANNEN TOMTEG
22999620 VANNVERK
22999622 VANNVERK 20 ÅR
22999624 VANNVERK 40 ÅR
22999625 VANNVERK 50 ÅR
22999630 AVLØPSANLEGG
22999632 AVLØPSANL 20 ÅR
22999634 AVLØPSANL 40 ÅR
22999635 AVLØPSANL 50 ÅR
22999640 RENOVASJON
22999642 RENOVASJONSANL 20 ÅR
22999644 RENOVASJONSANL 40 ÅR
22999645 RENOVASJONSANL 50 ÅR

29 400 491
12 186 852
747 385 078
205 061 187
63 088 173
115 685 509
167 665 927
27 805 917
23 848 207
2 920 034
72 959 087
465 161 026
62 743 185
20 423 599
28 060 181
67 521 518
113 301
17 995 862
214 967 900
30 318 726
1 665 150
56 563 930
351 459 111
67 644 037
91 296
10 343 115
9 325 256
23 582 923

153 928 200
27 127 102
287 877 278
154 582
370 430 930
45 754 500
-

Herav:
Faste eiendommer og anlegg
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Utstyr, maskiner og transportmidler

72 618 620

63 088 457

22599100 BILER MASKINER ANDRE ETATER
22599400 BILER MASKINER EIENDOM
22599500 BILER MASKINER PARK SKOG
22599600 BILER MASKINER VANN AVLØP
22599650 BILER MASKINER BRANN
22599700 BILER MASKINER VEI
22699005 DIV INV AVSKR 5 ÅR
22699010 DIV INV AVSKR 10 ÅR
Utlån

927 846
78 548
5 165 795
5 465 177
11 912 951
34 936 106
14 132 198
367 711 307

936 885
132 300
5 666 894
3 057 731
16 350 422
11 675 943
22 354 269
2 914 013
331 867 051

22268020 HAUGALAND KRAFT AS
22268030 KARMØY KULTUROPPLEVELSER AS
22268040 ANSVARLIG LÅN TIL HAUGALAND NÆ
22275000 SOSIALLÅN
22275100 STARTLÅN HUSBANKEN
Konserninterne langsiktige fordringer

84 095 000
100 000
73 680 000
707 924
209 128 383
-

84 095 000
100 000
73 680 000
777 603
173 214 447
-

Aksjer og andeler

295 618 867

259 264 693

76 833 932
100 000
119 161 534
360 000
1 100 000
44 000
500 000
100 000
1 858 000
5 000
23 000
1
8 000
64 000
175 000
50 100
100
300
800
800
300
20 000
10 000
1 000
5 000
50 000
10 000
87 495 000
575 000
100 000
210 000
5 000
3 000
6 750 000

69 967 292
100 000
89 680 000
360 000
1 100 000
44 000
44 000
500 000
100 000
1 858 000
5 000
23 000
1
8 000
64 000
175 000
100
100
300
800
800
300
20 000
10 000
1 000
5 000
50 000
10 000
87 495 000
575 000
100 000
210 000
5 000
3 000
6 750 000

22141000 PENSJONSMIDLER - EGENKAPITALINNS
22168000 KARMØY KOMM KINO AS
22168020 HAUGALAND KRAFT AS
22168030 SOLSTEIN AS (IPK)
22168040 KARMØY KULTUROPPLEVELSER AS
22168060 HAUGALANDSMUSEENE AS
22168080 MUSIKKSELSKAPET NORDVEGEN AS
22168110 KARMSUND INTERKOMM HAVNEVESE
22168120 HAUGALAND VEKST IKS
22168130 HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
22170000 KARMØY BOLIGBYGGELAG
22170020 HAUGALAND INDUSTRI
22170030 BIBLIOTEKSENTRALEN AL
22170040 AL HAUKELIVEIEN
22170080 STUDENTHJ FANTOFT BERGEN
22170110 ASKI AS (tidl KARMØY INDUSTRI AS)
22170130 NORHEIMSKOGEN BL 1
22170140 NORHEIMSKOGEN BL 11
22170150 ØSTREMNESET BL
22170160 STANGELAND BL
22170170 SKÅR BL
22170180 ÅKREHAMN BL
22170230 ROGALAND RESSURSSENTER AS
22170300 FJORD NORGE AS
22170330 MARITIMT FORUM
22170340 BYEN VÅR KOPERVIK
22170350 HAUGALAND GOLFKLUBB
22170390 E134 HAUKELIVEGEN AS
22170410 HAUGALAND NÆRINGSPARK AS
22170450 DESTINASJON HAUGESUND & HAUGAL
22170460 NORSK BANE AS
22170470 MARIN ENERGI TESTSENTER AS
22170490 HIL-HALLEN AS
22170500 STORHALL KARMØY AS ORG.NR 913502
22170600 KARMØY NÆRINGSFOND AS 921 756 91
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Pensjonsmidler

3 177 151 568

2 963 290 177

22041000 PENSJONSMIDLER KLP
22041010 PENSJONSMIDLER SPK
Omløpsmidler

2 708 533 457
468 618 111
1 226 548 833

2 563 457 458
399 832 719
1 298 800 311

227 708 797

221 340 594

84 991 000
522
22 789 913
9 125 176
7 620 989
-3 144
130 572
2 396 214
120
770 697
3 208 342
16 027 857
2 132 916
116 653
4 565 197
850 567
5 871 702
237 556
-11 872
102 112
228 000
6 000
99 700
214 417
38 443
26 388 643
39 810 507
2 089
-2 089
-

73 806 000
-9 506
43 583 902
8 607 811
9 346 437
-2 393
49 304
89
528 482
1 940 303
20 069 335
4 232 919
4 098 458
739 714
24 918 753
-97 107
-11 839
96 069
132 700
84 485
98 230
25 078 514
2 395 299
1 654 634
-38 025
38 025
-

Premieavvik

180 434 159

149 863 159

21914000 ARB.G.AVG PREMIEAVVIK KLP
21914010 ARB G AVG PREMIEAVVIK SPK
21941000 PREMIEAVVIK KLP
21941010 PREMIEAVVIK SPK
Aksjer og andeler

21 810 384
486 911
154 683 584
3 453 280
117 990 747

17 854 006
665 453
126 624 165
4 719 535
110 487 876

9 247 381
6 578 864
12 091 913
13 443 625
17 317 829
4 809 403
4 992 518
8 310 724
41 198 491

7 061 146
5 717 155
9 009 408
10 017 646
16 654 654
5 663 343
6 673 246
9 037 715
40 653 565

Herav:
Kortsiktige fordringer
21310310 SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE- OG
21310605 MVAKOMPENSASJON DRIFT/INV 25%
21310710 MVA-KOMPENSASJON
21310900 REF TRYGDEFORV - SYKELØNN
21314020 OPPGJ KTO tilgode skattemelding for
21320005 TILGODEBELØP TIL FAKTURERING
21370600 NORSK HYDRO - INDUSTRIVANNVERKE
21370900 KORTSIKTIG FORDRING
21375712 ØREAVRUNDING E-HANDEL
21375720 UNIQUE FAKT SKOLE KULTUR
21375730 UNIQUE FAKTURERING
21375740 UNIQUE FAKT DIV. KRAV
21375760 UNIQUE FAKT MIDLERTIDIG.FORR
21375761 EL-SYKLER FOR ANSATTE SOM LEASER.
21375770 UNIQUE HELSE & SOSIAL
21375780 SOSIAL LÅN
21375810 UNIQUE FAKT KOMM. AVGIFTER
21375900 KOMMUNALE UTLÅN
21399001 UTLEGG PÅ VEGNE AV ANDRE SOM SK
21399005 FORSKUTTERT KRONEKORT NAV
21399010 FORSKUDD LØNN JANUAR
21399130 13. LØNNSKJØRING
21399135 FORSK 50-LAPPEN
21399150 NEGATIV LØNN
21399160 NEGATIV LØNN AVSKREVET I HRM
21399800 PERIODISERINGSKONTO - INNG. FAKTU
21399810 DIVERSE, FORDRINGSKONTO
21399815 FORSK FORSIKRINGSOPPGJØR
21399965 GRUNNLAG MVAKOMP DRIFT/INV 25%
21399999 MOTKONTO GRUNNLAG MVAKOMP D
Konserninterne kortsiktige fordringer

21838000 SKAGEN GLOBAL
21838010 SKAGEN KONTIKI
21838020 HOLBERG NORGE
21838030 HOLBERG NORDEN
21838040 EIKA AKSJEFOND NORSKE
21838041 EIKA AKSJEFOND NORDEN
21838042 EIKA GLOBAL
21838050 AKSJEFONDET PLUSS UTLAND ETISK
21838060 DNB NOR KAPITALFORV AKSJEFOND
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Sertifikater

-

-

Obligasjoner

377 454 819

395 651 105

21120001 ODIN RENTE A
21120009 DNB NOR KAPITALFORV - RENTEFOND
21120011 EIKA FORVALTNING AS - RENTEPAPIRE
21120012 SKAGEN AVKASTNING (RENTEFOND)
21120014 PARETO HØYRENTE
21120015 PARETO NORDIC
21138001 KLP-PENSJONSFOND
Derivater

21 861 014
161 498 768
104 069 109
56 628 153
16 146 748
16 933 177
317 850
-

20 682 788
143 860 948
144 292 506
55 264 050
15 397 604
15 840 848
312 361
-

Kasse, postgiro, bankinnskudd

322 960 310

421 457 576

21000000 KASSABEHOLDNING
1 777
21000001 FRIMERKER
21000040 BØ UNGDOMSSKOLE
5 000
21000050 SEVLAND SKOLE
2 000
21000070 SKUDENES UNGDOMSSKOLE
1 000
21000080 ÅDLAND SKOLE
2 000
21000090 ÅKRA UNGDOMSSKOLE
5 000
21000100 STANGELAND UNGDOMSSKOLE
5 000
21000120 AKTIVITETSHUS EIDE
2 000
21000140 AVLASTNINGSHJEMMET LIARFJELL
2 000
21020000 HAUGESUND SPAREBANK 3240.05.11488
11 571
21020001 HAUGESUND SPAREBANK 3240.05.00001
73 555
21020050 HAUGESUND SPAREBANK 3240.06.73704
5 073
21020055 HAUGESUND SPAREBANK 3240.07.65137
2
21020060 SKUDENES & AAKRA 3361.15.98306 OCR
7 715
21020080 SKUDENES AAKRA SPAREBANK 3361.22
26 000 792
21020101 SR-BANK 3207.21.63841 DRIFTSKONTO
106 218 679
21020102 SR-BANK 3207.21.63795 RENTER OG PRO
1 587 947
21020103 SR-BANK 3207.21.63833 LØNN
-51 772
21020104 SR-BANK 3207.21.63825 UTLÅN
7 058 988
21020105 SR-BANK 3207.21.63876 BORGAREDALEN
448 550
21020106 SR-BANK 3207.21.63965 LEGEVAKT
2 471 254
21020107 SR-BANK 3207.21.63892 KOPERVIK LEGE
1 393 700
21020108 SR-BANK 3207.21.63914 BARNEVERN
2 958 631
21020109 SR-BANK 3207.21.63922 NAV
1 300 042
21020110 SR-BANK 3207.21.63930 BYGNES LEGESE
610 117
21020111 SR-BANK 3207.21.63949 OCR
109 465 014
21020112 SR-BANK 3207.21.63957 KARMØYHALLE
294 132
21020113 SR-BANK 3185.42.07469 EURO
153 310
21020114 SR-BANK 3207.21.63973 VIPPS
278 230
21020117 SR-BANK 3207.21.63779 SKATTETREKK
60 408 740
21020361 DNB KAP.FORV N-OBLIGASJONER 5202.
4 905
21020369 EIKA AKTIV FORVALTNING 8101.38.3264
221 681
21020510 SKUDENES & AAKRA 3361.09.50057 KARM
1 803 390
21098901 PÅLØPTE RENTEINNTEKTER HUSBANKE
210 284
SUM EIENDELER
8 195 231 671

39 666
14 805
5 000
2 000
1 000
2 000
5 000
5 000
2 000
2 000
11 571
414
3 116
565
167
25 389 986
148 729 120
4 278 696
544 635
11 239 289
2 764 703
1 531 886
1 195 363
1 605 266
3 413 595
9 599 065
140 731 837
8 271 823
154 691
33 400
60 801 048
4 849
218 034
700 614
155 372
7 678 107 389
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EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

1 929 476 858

1 651 194 926

340 260 614

291 950 909

276 106 698
20 000 000
195 000
255 000
63 643
4 218 000
550 736
800 000
6 418 000
441 000
79 222
1 252 295
1 611 620
1 000 000
1 812 000
1 000 000
309 800
44 410
575 000
500 000
22 781 000
127 190
120 000

228 978 701
20 000 000
220 000
255 000
63 643
2 381 000
540 043
78 900
200 000
351 400
5 941 000
58 000
569 500
79 222
1 461 647
1 611 620
1 000 000
295 000
998 600
309 800
505 500
500 000
22 781 000
127 190
2 644 143
-

Herav:
Disposisjonsfond
25699000 DISPOSISJONSFOND
25699005 BUFFERFOND
25699100 HELTIDSKULTUR 12400-12050-PE100
25699103 LÆRLINGER
25699107 TAP PÅ FORDRINGER
25699111 IT-AVDELINGEN 12500-12015
25699112 TRYKKING BYGDEBØKER/KARMØYS HIS
25699117 SPIDER 12000-25410
25699119 FRIVILLIGHETSKOORDINATOR 12900-12
25699123 NYE INTERNETTSIDER
25699125 VELFERDSTILTAK 12400-12054
25699128 NÆRINGSFORMÅL
25699206 EU-PROSJEKTER
25699212 ADMINISTRASJON 21000-12040
25699219 IKT SATSING BARNEHAGER
25699261 KARMØY REISELIVSFORUM
25699268 TILSK MOTORSENTER - F38520. KS61/16
25699277 VIKINGFESTIVALEN 25950-37700
25699286 SPILLEMIDLER 25700-38010
25699402 OPPLÆRING KURS - 1150 - 40000-12050
25699404 BYUTVIKLING 1270-12900-30100
25699450 AKUTT BEREDSKAP OLJEVERN
25699462 KULTURHUS 25440-38500
25699465 DIGITALISERINGSPROSJEKT 12050-12012
25699480 UVÆRSFOND (VINTERVEDLIKEHOLD)
25699485 T-FORBINDELSEN (FRA INV)
25699487 TRAFIKKSIKKERHETSHALL 45000-33420
25699500 AS KARMØY RÅDHUS FOR MEGET INNB
25699501 UNGDOMSRÅDET 22199-18041
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Bundne driftsfond
25199000 GARANTIFOND
25199100 LEGO LEAG SK155
25199111 UTVIKLING AV SOSIALE TJENESTER I NAV
25199112 NAV TILSKUDD spes på pr.art Cxxxx
25199113 FOU - FYLKESMANNEN, PRAKSIS OG KUNNS
25199119 KLP PROSJEKT 22199-20220-SK308
25199206 KOMPETANSEMIDLER 50010-25320
25199207 TILSKUDD KOMPETANSE OG INNOVASJON
25199210 KOMPETANSEUTV BARNEHAGESEKT - 22299
25199212 ØKT LÆRERTETTHET
25199214 GAVE GASSCO 53450-27300-HO125
25199219 PPT MIDLER
25199225 KULTURMILJØFREDNING F36510
25199228 SVØMMEOPPLÆRING FREMMEDSPRÅKLIGE 221
25199230 TILSKUDD BARNEVERN 52500
25199232 TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI 22199-2020025199235 FREMMEDSPRÅKLIGE 22182 - 21100
25199239 INKLUDERENDE BARNEHAGE 22199-20200
25199252 KULTURSKRINET 22175 - 20200
25199260 UNGDOM OG FRITID 25550-38520
25199261 AVALDSNESPROSJEKTET 25300-36520
25199292 INTEGRERINGSFORSKUDD 1810-22199-2020
25199297 NY GIV 22199-20200 SK131
25199301 OPPFØLGINGS- OG LOSFUNKSJONER
25199303 STYRKING HELSESTASJONSTJENESTE HO126
25199308 FAMILIESENTER UNGDOM MED RUSPROBLEMA
25199314 FIN TILSKUDD - NAV BOKN
25199317 ERFARINGSKONSULENTER 53450-23440
25199320 TESTAMENTARISK GAVE F25300
25199321 TILSKUDD IMDI - NAV 59000-24240-C675
25199322 IMDI MIDLER 22310-21300
25199329 KOMMUNALT RUSARBEID 53430-24310
25199330 REHAB OPPTRAPPING HO124
25199332 FRISKLIV (LÆRING OG MESTRINGSTILBUD)
25199334 LEVE HELE LIVET HO131 1700-50000-120
25199341 PSYKOLOGISTILLING 1700-53450-24310 H
25199343 FRAM - ET VEIKART 59000-24210-HO128
25199400 UTBEDRINGSTILSK/HUSBANKMIDLER
25199401 NATURFORVALTNING 45000-36030
25199403 VILTFOND
25199404 VANNVERKET SJØAURE/BIOTOPFORBEDRING
25199407 INDUTRIVANNL - NORSK HYDRO - VEDLIKE
25199411 ETABLERINGSTILSK HB
25199417 AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN
25199450 AKUTT FORURENSNING
25199461 SELVKOSTFOND VANN
25199462 SELVKOSTFOND AVLØP
25199463 SELVKOSTFOND RENOVASJON
25199464 SELVKOSTFOND SLAM
25199465 GJENBRUKSFOND BORGAREDALEN
25199466 SELVKOSTFOND FEIING
25199470 PARKERINGSFOND
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80 294 997

83 300 259

4 000 000
100 900
585 558
433
101 000
916 000
173 000
231 000
112 800
211 000
1 201 000
247 000
8 500 000
400
350 000
137 000
377 000
349 964
217 000
1 596 000
198 000
329 000
72 000
150 000
40 000
2 091 096
269 000
106 733
443 449
607 462
4 640 551
197 000
500 000
21 223 483
4 888 142
9 881 139
4 595 607
7 995 628
110 653
2 549 000

4 000 000
133 500
55 000
823 558
433
89 000
461 000
578 700
6 907 000
30 000
460 000
131 000
143 700
134 000
889 300
996 500
1 060 000
341 000
30 000
3 980 615
400
1 998 700
350 000
5 084 000
324 000
26 000
343 169
217 000
1 933 600
858 000
53 000
410 000
52 923
106 733
406 165
607 462
7 756 551
251 000
500 000
10 615 994
5 937 727
10 822 250
3 908 741
7 059 980
63 559
2 369 000

Ubundne investeringsfond

301 434 421

264 502 312

25399000 UBUNDET INVESTERINGSFOND
25399001 PROSJEKTGARANTIFOND
25399100 OMSTILLINGSMIDLER
25399401 P056 ERVERV OPPARB BOLIGFELT
25399410 P057 ERVERV/OPPARBEIDELSE INDUSTRIFE
25399500 SALGSINNT TIL OPPGRADERING KOMM BYGG
25399902 LÅNEOMKOSTNINGER
Bundne investeringsfond

16 468 447
37 254 125
214 592 489
33 119 360
888 629

45 484 992
2 008 544
3 391 195
36 276 642
143 988 240
29 119 360
4 233 340
830 169

888 629
59 045 708

830 169
28 380 255

25950000 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK DRIFTS
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto

59 045 708
1 151 806 482

28 380 255
986 485 014

25990000 KAPITALKONTO
25990010 SALG AV ANLEGG - ANLEGGSMODULEN
25990019 NED/OPPSKRIVNING AV ANLEGG - ANLEGGS
25990021 AVSKRIVNING AV ANLEGG - ANLEGGSMODUL
25990025 AVSKR VAR BYGG OG ANLEGG
25990030 AVSKR MASKINER TRANSPORTMIDLER
25990035 AVSKR INVENTAR OG UTSTYR
25990040 AVDRAG PÅ UTLÅN
25990050 AVSKRIVNING UTLÅN
25990070 BRUK AV LÅNEMIDLER
25990090 AVDRAG SOSIALE LÅN
25990100 AVSKRIVNING SOSIALE LÅN
25990110 SALG AV AKSJER
25990120 NEDSKRIVNING AV ANLEGGSMIDLER
25990130 PENSJONSFORPLIKTELSER
25990400 KJØP AV ANLEGG - ANLEGGSMODULEN
25990500 AKTIVERING FAST EIENDOM 50 ÅR
25990510 AKTIVERING ANLEGG OVERFØRT FRA ANDRE
25990515 AKTIVERING - VAR - BYGG OG ANLEGG
25990520 AKTIVERING MASKINER TRANSP.MIDLER
25990521 SALG/AVGANG BILER, MASKINER, INVENTA
25990525 AKTIVERING INVENTAR OG UTSTYR
25990530 KJØP AV AKSJER
25990540 UTLÅN
25990560 AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN
25990580 SOSIALE UTLÅN
25990590 PENSJONSMIDLER
25990591 EGENKAPITALINNSKUDD KLP
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift

986 485 014
-13 052 027
24 260 277
-105 431 441
-12 926 832
-303 714 316
-503 144
-267 462
-44 000
-220 555 562
397 539 129
29 531 534
48 840 767
100 215 586
700 927
213 861 391
6 866 640
-4 253 993

603 786 968
-31 280 338
-61 582 000
-24 155 000
-6 601 989
-1 964 403
-13 347 507
-2 239 362
-212 193 147
-432 438
-262 543
-1 349 600
-100 000
-97 658 421
208 993 365
102 266 151
97 247 576
7 446 428
192 033
4 858 936
94 245 000
118 575 137
-44 416 023
884 634
238 165 648
7 405 910
-4 253 993

36 916 000
-41 169 993
-

36 916 000
-41 169 993
-

25599100 TAPSFOND HUSBANKEN
Regnskapsmessig mindreforbruk

25810790 ENDRING REGNSKAPSPRINSIPP TILSK RESU
25810990 ENDRING REGNSK PRINSIPP AK DRIFT
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves
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Langsiktig gjeld

5 820 114 132

5 555 236 155

Pensjonsforpliktelser

3 664 549 969

3 443 994 407

24014000 ARB.G.AVG NETTO PENSJONSFORPL KLP
24014010 ARB.G.AVG NETTO PENSJONSFORPL SPK
24041000 PENSJONSFORPLIKTELSE KLP
24041010 PENSJONSFORPLIKTELSE SPK
Ihendehaverobligasjonslån

44 115 291
16 115 362
3 021 407 855
582 911 461
925 881 000

35 650 872
23 752 543
2 816 300 519
568 290 473
953 712 000

925 881 000
-

953 712 000
210 284 000

24300001 SERTIFIKATLÅN
Andre lån

1 229 683 163

210 284 000
947 245 748

24519000 NORGES KOMMUNALBANK
24519050 DEN NORSKE STATS HUSBANK
24519100 KLP LÅN OVERFØRING AS KARMØY RÅDHUS
24519200 KLP LÅN OVERFØRING AS KARMØY RÅDHUS
24919500 DEN NORSKE STATS HUSBANK
Konsernintern langsiktig gjeld

1 059 344 000
404 938
4 005 000
6 345 000
159 584 225
-

802 929 000
809 876
4 450 000
7 050 000
132 006 872
-

445 640 681

471 676 308

Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld

426 144 926

438 269 689

23210000 DEPOSITUM 2019 UTLEIE NÆRINGSBYGG HO
23214000 UTG. MVA 11.1
23214008 GRUNNLAG UTG.MVA. 11.1
23214009 MOTKONTO UTG.MVA 11.1
23214017 OPPGJ KTO UTLEIEBYGG org.nr 974 773
23214020 OPPGJ KTO skyldig skattemelding for
23214100 FORSKUDDSTREKK
23214110 PÅLEGGSTREKK
23214120 BIDRAGSTREKK
23214130 ARBEIDSGIVERAVGIFT
23241010 PENSJONSPREMIE KLP
23270002 LEVERANDØRGJELD ÅRSAVSL
23270003 AVSETNINGER USIKRE FORPLIKTELSER
23270005 LEVERANDØRER
23270010 LEVERANDØRER JUSTERINGSAVTALER SKYLD
23270600 NORSK HYDRO IND.VANNV.
23275980 AVDRAG UTLEGGFORETNING
23299000 NETTO UTBETALT LØNN
23299010 RETUR-KORR LØNN JANUAR
23299020 RETUR - KORR LØNN FEBRUAR
23299100 RETUR - KORR LØNN OKTOBER
23299120 RETUR - KORR LØNN DESEMBER
23299165 PÅL FERIEPENGER 2017
23299166 PÅLØPTE FERIEPENGER 2018
23299167 PÅLØPTE FERIEPENGER 2019
23299168 PÅL FERIEPENGER 2010
23299175 ARB G AVG PÅL FP 2017
23299176 ARB G AVG PÅL FP 2018
23299177 ARB G AVG PÅL FP 2019
23299178 ARB.G.AVG. PÅL FP 2010
23299800 DIVERSE
23299803 INTERIM B.IDR.- ID620
23299810 KOMMUNALE AVGIFTER
23299840 PERIODISERING MELLOM INNEVÆRENDE ÅR
23299901 LØNNSTREKK KOMM AVG/SOSIALLÅN
23299950 PÅLØPTE RENTER 31.12.
23299960 INNFRIELSE/EKSTRAORD AVDRAG STARTLÅN
23299999 BEDRIFTSKUNSTFORENINGEN
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld

48 000
218 013
872 052
-872 052
-1
59 801 673
191 125
9 830
41 705 602
-312 556
11 737 443
1 000 000
90 043 121
4 237 347
-1 384
64 478
-19 450
13 371
-42 528
29 799
26 627
172 600 928
-3 462
27 010
24 336 751
-488
2 991 659
8 700
-1 563
156 355
-1 500
17 014 823
265 202
-

Herav:

24100000 IHENDEHAVEROBLIGASJONSLÅN
Sertifikatlån

Kortsiktig gjeld
Herav:

95

-1
1 031
60 323 811
120 233
3 730
39 057 605
-312 556
14 423 610
163 424 280
2 119 825
-579 626
80
-4 010
94 057
-19 450
-45 028
29 799
163 653 233
27 010
23 075 126
-42 354 477
8 700
-5 353 094
10 085 216
10 671 685
-181 100
-

Premieavvik

19 495 756

33 406 619

1 550 966
858 360
10 998 755
6 087 675
8 195 231 671

2 011 043
2 117 330
14 261 712
15 016 534
7 678 107 389

3 237 775

162 414 091

Ubrukte lånemidler

3 237 775

162 414 091

29100000 LÅNEMIDLER
29100920 STARTLÅN - TOPPFINANSIERING
Ubrukte konserninterne lånemidler

3 237 775
-

150 778 337
11 635 754
-

23914000 ARB G AVG PREMIEAVVIK KLP
23914010 ARB G AVG PREMIEAVVIK SPK
23941000 PREMIEAVVIK KLP
23941010 PREMIEAVVIK SPK
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:

Andre memoriakonti

-

29300100 BANKINNSKUDD SONE 1 - SR-bank 3207.2
29300120 SKUDENES BBH V.3 (2.etg)
29300121 SKUDENES BBH V.4 (3.etg)
29300122 DAGAVD. SKUDENES BBH
29300131 HJEMMETJENESTEN 50200
29300132 BOLIG ØYGARDSHAUGEN
29300200 BANKINNSKUDD SONE 2 - SR-bank 3207.2
29300210 FREDHEIM GAVER
29300220 BBH GAVER
29300221 DAGAVDELING ÅKRA
29300223 DRIFT AV BIL
29300224 VEA SYKEHJEM GAVER
29300300 BANKINNSKUDD SONE 3 - SR-bank 3207.2
29300310 BYGNESTUNET
29300311 HJEMMETJENESTEN MIDT
29300320 BBH BASAR
29300321 BBH GAVER/SANSEHAGEN
29300322 OVERFØRT TIL 29300320
29300331 DAGAVDELING KOPERVIK
29300400 BANKINNSKUDD SONE 4 - SR-bank 3207.2
29300420 BBH GAVER
29300421 BBH OVERSKUDD SALG
29300431 PUH SONE 4 OVERSK SALG
29300441 AVALDSNES AKT.SENTER - OVERSK SALG
29300450 LØFTENTUNET GAVER
29300452 LØFTENTUNET INNSMLEDE MIDLER
29300500 BANKINNSKUDD SONE 5 - SR-bank 3207.2
29300510 NOREHIM BSS GAVER
29300511 DAGAVDELING NORHEIM
29300521 BBH OVERSKUDD SALG
29300522 NORHEIM LINDRENDE AVD.
29300531 ANNET OVERSKUDD SALG
29300532 ANNET INNSAMLEDE MIDLER
29300541 BANKINNSKUDD SONE 5 DAGAVDELING STOR
29300545 GAVE/SALG SONE 5 DAGAVDELING STORESU

96

410 597
-129 596
-128 789
-141 329
-9 611
-1 273
218 304
-28 297
-39 638
-544
-119 735
-30 089
167 323
-7 894
-7 472
-40 502
-95 392
-172
-15 893
165 307
-46 597
-56 176
-93
-36 732
-20 550
-5 159
6 105
-398
-8 447
3 582
-1 201
297
62
75 104
-75 104

502 265
-178 723
-176 974
-135 914
-9 407
-1 246
222 385
-31 719
-43 338
-533
-117 314
-29 481
202 847
-7 704
-7 293
-72 838
-94 686
-168
-20 159
170 434
-51 164
-58 021
-92
-35 977
-20 128
-5 053
12 177
-389
-10 469
3 502
-5 173
291
61
-

Motkonto til memoriakontiene
29999000 MOTKONTO LÅNEMIDLER
29999010 MOTKONTO LÅNEMIDLER TIL VIDERE UTLÅN
29999018 NYE LÅN I ÅRET
29999019 MOTKONTO NYE LÅN I ÅRET
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-3 237 775

-162 414 091

167 260 719
-170 498 495
144 538 000
-144 538 000

-31 915 597
-130 498 495
40 000 000
-40 000 000

Karmøy Vannverk
Revisjonsberetning og avregning Karmøy vannverk
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Avregning Karmøy vannverk - Regnskap 2019

Fordelingsnøkler (1-6)
Drikkevann pkt. 6 B 2. ledd
Industrivann pkt. 6 B 1.ledd

1
2

Kommunen
Norsk Hydr

100,00 %
100,00 %

Fellesanlegg pkt. 6 B 4.ledd

3
3

Kommunen
Norsk Hydr

20,00 %
80,00 %

Fot- og Fiskåvann

Fordeling etter vannforbruk utgår - ny avtale om fordeling 20/80 fra år 2000
Kommunen pkt. 6 B 3. ledd
4
Norsk Hydro pkt. 6 B 3. leddd

4

Etter avtale
Holmavatn

5

Kommunen

40,00 %

Holmavatn

5

Norsk Hydr

60,00 %

Fordeling lønn driftsoperatør
Gjeldende fa juni 2005

6

Kommunen

50,00 %

Gjeldende fa juni 2005

6

Norsk Hydr

50,00 %

Årsavregning 2019 - Hydro karmøy fabrikker
Karmøy vannverk industrivannverket
Hydros andel av driftsutgiftene for 2019 ifl avregning: Kr

6 949 958

Innbetalt i løpet av 2019 eks mva

Kr

-6 845 500

Differanse Hydros andel og innbetalt i 2019

Kr

-104 458

25% mva

Kr

-26 114

For lite innbetalt for 2019

-130 572

100

Fordelings
Art
1010

Tekst
Lønn i faste stillinger

nøkkel

Regnskap

Kommun

Norsk

2019

ens andel

Hydro's

Regnskap
2018

4

1 369 724

273 945

1 095 779

Budsjett 2019
1 150 000

1 160 623
472 589

1010

Lønn i faste stillinger

6

610 430

305 215

305 215

468 000

1012

Lørdag- søndagstillegg

4

33 655

6 731

26 924

26 000

48 321

1030

Ekstrahjelp/annen lønn

4

43 009

8 602

34 407

52 000

44 250

1040

Overtid

4

53 875

10 775

43 100

93 000

58 856

1050

Vaktgodtgjørelse

4

74 122

14 824

59 298

535 000

492 524

1090

Pensjonspremie 34520

4

208 161

41 632

166 529

172 000

189 213

1090

Pensjonspremie 34020

6

91 731

45 866

45 866

177 000

113 910

1095

AFP

4

-

-

1095

AFP

6

1099

Arbeidsgiveravgift

4

209 133

41 827

167 306

187 000

177 582

1099

Arbeidsgiveravgift

6

88 266

44 133

44 133

190 000

169 024

2 782 106

793 549

1 988 557

3 050 000

2 926 892

3 827

15 306

30 000

10 316

950

15 000

6 349

Sum lønn og sos.utg

-

-

-

Prosjektart
V123

Verktøy og materiell felles

3

19 133

V124

Verktøy og materiell ind.

2

950

Sum verktøy og materiell
V170

Vedlikehold Holmavatn

5

20 083

3 827

16 256

45 000

16 665

55 000

22 000

33 000

80 000

-

104 748

V183

Vedlikehold felles

3

523 738

V184

Vedlikehold industri

2

853 698

Sum vedlikehold

-

-

418 990

670 000

184 806

853 698

960 000

589 359
774 165

1 432 436

126 748

1 305 688

1 710 000

V203

Kontorutgifter

4

34 109

6 822

27 287

40 000

29 093

V212

Strøm industrianlegg

2

2 979 290

2 979 290

2 300 000

2 938 443

V213

Strøm Holmavatn
Husleie, avgifter, forsikring

5
4

245 022
6 438

98 009
1 288

147 013
5 150

300 000
10 000

512 847
4 620

743

V215

-

V230

Skyss og kostgodtgjørsle

4

3 716

2 973

10 000

4 036

V261

Lutinnkjøp industri

2

60 190

-

60 190

65 000

120 349

V270

Teknisk bistand fra TE

4

305 000

61 000

244 000

305 000

305 000

V271

Konsulenthjelp

4

3 550

710

2 840

50 000

210 905

V289

Andre utgifter

4

184 711

36 942

147 769

180 000

140 077

Kurs, opplæring

4

V290

Sum andre driftsutgifter

3 822 026

205 514

3 616 512

30 000

21 991

3 290 000

4 287 361

Investeringer
Kjøp av bil

5

Sum investeringer
V280

Fondsavs sjøaure/biotopf

4

Sum fondsavsetninger
Sum utgifter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 680

5 736

22 944

35 000

27 600

28 680

5 736

22 944

35 000

27 600

8 085 331

1 135 373

6 949 958

8 130 000

8 032 683

V600

Brukerbet - telefon

4

-

-

-

-

-

V620

Leieinntekter

1

-

-

-

-

-

V660

Tilsk fra Norsk Hydro

2

V701

Refusjon sykelønn

4

Sum inntekter

-6 845 500
-6 845 500

-

-6 845 500
-6 845 500

-6 845 500
-6 845 500

-6 364 599
-6 364 599

V950

Revisjon damanlegg

4

-

-

-

-

-

V950

Sjøaure/biotopforb

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sum bruk av fonds
Netto utgift/andel eks mva

1 239 831

101

1 135 373

104 458

1 284 500

1 668 084
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SAKSPROTOKOLL - ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING FOR
KARMØY KOMMUNE FOR 2019
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 57/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for 2019
inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.

Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 59.045.707,84.

Driftsresultatet for 2019 overføres slik:
-

Til bufferfond finans

-

Til disposisjonsfondet

Kr 15.000.000,00
Kr 44.045.707,84

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL SELVSKYLDNERKAUSJON FOR
LÅN TIL FORSKUTTERING AV SPILLEMIDLER OG
KOMMUNALT TILSKUDD - REHABILITERING HESTMYR KUNSTGRESSBANE OG
HESTMYR IDRETTSANLEDD KLUBBHUS (GARDEROBER)
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 58/20
Behandling:
Levinsen (SV) viser til i overkant av 2,5 millioner i varekostnad på kunstgressbane. Etterlyser
informasjon rundt dette.
Ordfører foreslår at rådmannen utarbeider et notat som fremlegges i forkant av behandling av
saken i kommunestyret.
Innstillingen med tillegg fra Levinsen (SV) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for lån på opptil kr. 6 500 000 til
Sportsklubben Nord. Nedbetalingstiden for lånet er på maksimum 20 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.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Kåre Ellingsen
17/3116

Arkiv: 614 D11
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

25.05.2020
15.06.2020

NY IDRETTSHALL I SONE 5

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å øke rammen for ny idrettshall sone 5 med 23,5 mill. kroner, for
å få realisert den prosjekterte løsningen for ny idrettshall sone 5.
Netto total ramme økes da fra 36 millioner kroner til 59,5 millioner kroner.
2. Endringen har ikke betydning for årsbudsjett 2020, men vil innebære økt
finansieringsbehov i fremtidige budsjettår. Dette er anslått til 20 mill. kroner i 2021 og
3,5 mill. kroner i 2022.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:

Rådmannen viser til vedtak i Kommunestyret datert den 15.05.17, saks nr. 37/17:
Med bakgrunn i et tydelig definert behov for hallkapasitet på fastlandssiden, og den betydelige
utviklingen og nybyggingen som foregår på Vormedal, igangsettes planlegging av en flerbrukshall
ved Vormedal ungdomsskole så snart som mulig. Aktuelle interesseorganisasjoner og
brukergrupper tas snarest med i en dialogprosess i planleggingen.
Dette vedtaket ble senere fulgt opp med budsjettvedtak i kommunestyret den 11.12.17, sak nr.
121/17, hvor det ble vedtatt å avsette midler for å få etablert en idrettshall på Vormedal. Vedtatt
budsjettramme er på 46 millioner inklusiv mva.
Fakta/saksopplysninger:

Løsningen som er prosjektert er en idrettshall i henhold til gjeldende regulering og planbestemmelser
med tiltenkt kontraktsform totalentreprise. Idrettshallen er plassert på grusbanen i umiddelbar nærhet
av Vormedal ungdomsskole rett sør for skolen. Det ble også vurdert som mest hensiktsmessig å
plassere bygget lengst sør på grusbanen for å redusere sprengning og masseutskiftning, og eventuelt
et behov for to-etasjers bygg. Det er også prosjektert at idrettshallen skal tilknyttes eksisterende Geo
brønnanlegg på Vormedal ungdomsskole for å redusere energikostnadene.
Idrettshallen har et areal på 2224,5 m2 og består av følgende hovedfunksjoner:
-

-

Utvidet spilleflate for å få plass til 9 stk. badminton baner. Spilleflate er over krav i
tilskuddsordningen. I tillegg gir denne utvidelsen mulighet for oppvarmingsområde for
utøvere innen andre idretter.
Lager er i henhold til krav i tilskuddsordningen, men det er i tillegg definert et låsbart
lager for Vormedal ungdomsskole og eget bord og stol lager.
Tekniske rom for å ivareta ventilasjon over spilleflate og resterende rom.
4 stk. garderober for utøvere i henhold til krav i tilskuddsordningen.
4 stk. garderober for lærere og dommere i henhold til krav i tilskuddsordningen.
Korridorer, foajé og toaletter i henhold til krav i tilskuddsordningen.
Renholdsrom og eget avfallsrom.
Vaktrom, lite verksted for byggdrift, kiosk og møterom.
Enkel tribune på nivå med spilleflaten.

Alle funksjoner er prosjektert på samme nivå (én etasje) for å holde kostnadsnivået nede.
Utendørs er det prosjektert for 40 stk. sykkelparkeringer og 4 stk. parkeringer for sykkel med vogn,
som er under tak i henhold til planbestemmelsene.
Det er også prosjektert med en «drop on / off sone» oppe langs Steinhaugveien i tillegg til parkering
for ansatte, tilkomst og gangveier med universell utforming i henhold til planbestemmelsene.
Det er i prosjekteringen blitt sett på muligheten av å utvikle uteområdene med en kunstgressbane
uten gummigranulat og hoppegrop for å skape et helhetlig uttrykk av området, og for å ivareta et

større idrettslig nedslagsfelt og behov fra de involverte interesseorganisasjoner og brukere. Disse
investeringene utgjør 2,2 millioner kroner. inklusiv mva, men er ikke inkludert i den etterspurte
økningen på 23,5 millioner kroner, ettersom disse funksjonene er tiltenkt inkludert som opsjoner
i en fremtidig konkurranse. Da vil markedet bestemme om disse funksjonene lar seg realisere
innenfor budsjettrammen. Dette er også funksjoner som eventuelt er enkle å realisere ved et
senere tidspunkt ettersom de er frittstående, og ikke direkte avhengige av selve bygget.

Den gjennomførte prosjekteringen har avdekket at det ikke er dekning nok i den vedtatte
investeringsrammen til å realisere prosjektet innenfor de vedtak og premisser som har vært styrende
for prosjektet, og kan oppsummeres i følgende rekkefølge.
1. Det ble vedtatt at aktuelle brukergrupper og interesseorganisasjoner skulle tas med i en
dialogprosess i planleggingen.
Prosjektet har i henhold til vedtaket hatt en sterk brukermedvirkning helt fra starten av
prosjekteringsfasen, hvor Karmøy Badmintonklubb, sportsklubben Nord, Mykje
Velforening, Kolnes IL, FAU og Vormedal ungdomsskole har vært direkte involvert med
representanter i prosjekteringsgruppen. Dette har medført at den tekniske løsningen som
er blitt jobbet frem innehar gode funksjoner og løsninger som tilfredsstiller de behov
interesseorganisasjonene og brukergruppene har. Blant annet inneholder den prosjekterte
løsningen en hallutvidelse på 78m2 som øker antall badminton baner fra 7 til 9 stk. Dette
for å ivareta et sterkt voksende badminton miljø i Karmøy, og utviklingen av
badmintonspillere som hevder seg både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er i
tillegg medtatt tekniske løsninger og funksjoner som utvidet lydanlegg, innvendig
adgangskontroll, møterom, kiosk, tribune og lydreduserende skillevegg som vil øke
kvaliteten for brukerne og skape et flerfunksjonelt bygg i tråd med brukernes behov.
Denne kvalitetshevingen utgjør en kostnadsøkning på 6,8 millioner kroner inkludert mva
i forhold til at det ble prosjektert en minimumsløsning som oppfyller kravene i henhold
til tilskuddsordningen for idrett.
2. I vedtaket ble det definert at idrettshall skulle planlegges ved Vormedal ungdomsskole. I
tidlig fase av utredningene for prosjektet ble det vurdert som mest hensiktsmessig å
plassere idrettshallen på grusbanen rett sør for Vormedal ungdomsskole. Dette med tanke
på nærhet og drift i forhold til Vormedal ungdomsskole, og at Karmøy kommune allerede
var grunneier. I tillegg ville valgt plassering redusere kostnadene relatert til tilknytning til
skolens Geo brønnanlegg. Grusbanen var også godt egnet til formålet på grunn av
størrelse og utforming. Det ble også utført prøvegravinger i tidlig fase som gav
indikasjoner på greie grunnforhold.
I den videre prosjekteringen ble det utført mer detaljerte grunnundersøkelser i form av
bonitering, og de viste at mellom de gode sprengsteinsmassene og fjell var det et lag med
leire. For da å redusere risiko relatert til setninger i bygget, ble det da vurdert som
hensiktsmessig å måtte utføre en masseutskiftning. Denne masseutskiftningen tilsvarer da
en økt kostnad på 4,2 millioner kroner inklusiv mva. I tillegg er det estimert en kostnad
for de generelle uteområdene for prosjektet på 6,5 millioner kroner inklusiv mva, hvor en
stor andel av denne kosten kan knyttes til etableringen av «drop on / off sone» oppe langs
Steinhaugvegen som igjen er et krav i henhold til reguleringsbestemmelsene.

3. I revidert utgave for «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» –
2019 (V-0732-B) kom det et nytt krav om 4 stk. lærer- / dommer-garderober, hvor det
tidligere hadde vært krav om 2 stk. lærer- / dommer-garderober. Dette kravet gjorde at
prosjektet måtte utvide byggets areal med 44 m2 for å kunne oppnå kravene i
tilskuddsordningen, og dermed fortsatt være berettiget til et tilskudd på 10 millioner
kroner inklusiv mva. Denne arealøkningen medførte en kostnadsøkning på 1,1 millioner
kroner inklusiv mva.
4. Estimatet som ligger til grunn for den etterspurte økningen av investeringen er
hovedsakelig basert på lokale markedspriser hentet inn både av kommunen og de
tekniske rådgiverne. Der hvor vi ikke har hatt mulighet til å innhente markedspriser, er
estimatet basert på priselementer fra Norsk prisbok. Dette tyder også at den vedtatte
totale rammen på 46 millioner ikke har vært helt i samsvar med det generelle prisnivået i
markedet.

Kostnadsestimat:
POST: BESKRIVELSE:
DELKOSTNAD: KOSTNAD:
01.
Felleskostnader bygg 10% (Rigg & Drift)
kr
3 577 175
02.
Bygning
kr
26 221 412
.1
Grunnarb., bygning RIB
kr 3 382 800
.2
Bygning, RIB fag
kr 6 417 022
.3
Bygning, ARK fag
kr 16 421 590
03.
VVS
kr
6 450 000
.1
Sanitær
kr 1 830 000
.2
Varme
kr 1 430 000
.3
Luftbehandling
kr 2 520 000
.4
Bygningsmes. hjelpearbeid kr 670 000
04.
Elektro
kr
1 703 967
.1
Lavspenning
kr 1 570 497
.2
Bygningsmes. hjelpearbeid kr 133 470
05.
Tele & Automasjon
kr
1 396 371
.1
VVS
kr 600 000
.2
Elektro
kr 796 371
06.
Andre Installasjoner
kr
SUM
kr
39 348 925
01-06 HUSKOSTNADER
01.
Felleskostnader utendørs ca. 10% (Rigg & Drift)
kr
685 980
07.
Utendørs, vei / landskap / el+rør)
kr
6 859 795
.1
Vei og landskap
kr 3 467 223
.2
VA
kr 1 233 732
.3
Kunstgressbane total
kr 1 556 430
.4
Hoppe grop
kr
82 250

.5
Elkraft
FRADRAG
Kunstgressbane og hoppe grop
Felleskostnader utendørs ca. 10% (Rigg & Drift)
SUM
01-07
08.

09.
10.
SUM
01-10
11.
SUM
11-12

ENTREPRISEKOSTNADER REDUSERT
Generelle kostnader
.1
Prosjektering (8%)
.2
Byggherrekostnader
Løst inventar
Merverdiavgift
PROSJEKTKOSTNADER
Endringer 10%
TOTALT INVESTERINGS
BEHOV

kr

520 160
kr
kr

- 1 733 680
- 163 868

kr
kr

44 997 152
4 812 882

kr
kr

720 000
12 632 509

kr
kr

63 162 543
6 316 254

kr

69 478 797

kr 3 612 882
kr 1 200 000

Vurdering:

Rådmannens vurdering er at for å ivareta de premisser som ble lagt i vedtaket relatert til
brukermedvirkning og plasseringen av idrettshallen, anbefales det å øke investeringens rammer.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter vedtak i tråd med forslag til vedtak som fremgår av side 1,
herunder:

1. Kommunestyret vedtar å øke rammen for ny idrettshall sone 5 med 23,5 mill. kroner, for
å få realisert den prosjekterte løsningen for ny idrettshall sone 5.
Netto total ramme økes da fra 36 millioner kroner til 59,5 millioner kroner.
2. Endringen har ikke betydning for årsbudsjett 2020, men vil innebære økt
finansieringsbehov i fremtidige budsjettår. Dette er anslått til 20 mill. kroner i 2021 og
3,5 mill. kroner i 2022.

Rådmannen i Karmøy, 07.05.2020

Vibeke Vikse Johnsen
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SAKSPROTOKOLL - NY IDRETTSHALL I SONE 5
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 59/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å øke rammen for ny idrettshall sone 5 med 23,5 mill. kroner,
for å få realisert den prosjekterte løsningen for ny idrettshall sone 5.
Netto total ramme økes da fra 36 millioner kroner til 59,5 millioner kroner.

2. Endringen har ikke betydning for årsbudsjett 2020, men vil innebære økt
finansieringsbehov i fremtidige budsjettår. Dette er anslått til 20 mill. kroner i 2021 og
3,5 mill. kroner i 2022.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/3018
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet

25.05.2020

REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 25.05.20

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
4. Protokoll fra representantskapsmøtet 27.04.20 Haugland Kontrollutvalgssekretariat IKS
5. Skatteinngang fordelt til Karmøy – april 2020
6. Forlengelse av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger i perioden 01.07.20-30.09.20.
7. Møteprotokoll – eldrerådet 28.04.20
8. Møteprotokoll – råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.20
9. Møtereferat – Kommuneplan – revisjon av samfunnsdel, møte 24.02.20.
10. Møteprotokoll – Representantskapet for Haugaland brann og redning iks.

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)
F. Høring - Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland
G. Høringssvar – Norsk narkotikapolitiforening
H. Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 - invitasjon til å gi innspill
I.

Høring – Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker

J.

Høring – Anbefalinger om LAR under covid-19 epidemien

K. Høring – Endringer i forskrift om betaling fra pasientar for poliklinisk helsehjelp i
spesialhelsetenesta m.fl.
L. Høring – Endring av myndighet etter oreigningsloven § 15
M. Høring – Krav o realkompetansevurdering
N. Høring – Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven
som følge av utbruddet av covid-19.

MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
Sak 20/2737-2
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 28.04.2020

Tid : Kl. 10:00 – 11:05

Funksjon

Navn

Parti

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem
Varamedlem

Farbu Olaug Stava
Ravnsnæs Ole
Vikre Inger Anne
Tveit Turid
Skorpe Harald G.
Reiersen Nils Oddvar
Hjelmås Else Marie Steinkopft
Johansen Bjørn Harald

SP
FRP
KL

Fremmøte

Forfall
Forfall

H

AP

Møtte for Vikre Inger
Anne

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

6. To forfall. Ett varamedlem møtte.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund og avd.sjef helse
Aslaug I. Skjold.

Referent:

Elin Vikene

Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 12/20 ble behandlet som første sak.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 10/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 28.01.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet 28.01.2020.

Saknr. 11/20
TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet vedtar fordelingen av tilskudd til virksomhet for eldre på samlet kr 169 000 slik
som den er foreslått i saksframstillingen.
Tilskuddet belastes 1470 - 25223 - 38500.

Saknr. 12/20
FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL
Behandling:
Avd.sjef helse Aslaug I. Skjold orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Søknad om flytting av legehjemmel fra Skudenes til Åkrehamn innvilges.

Saknr. 13/20
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 31.03.2020
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.01.2020
Tatt til orientering.

Side 2 av 3

2. Årsmelding 2019 pasient- og brukerombudet i Rogaland
Tatt til orientering.
3. Nasjonal årsmelding 2019 pasient- og brukerombudene
Tatt til orientering.

Saknr. 14/20
EVENTUELT - ELDRERÅDET 28.04.2020
Behandling:
Ingen saker meldt.

Side 3 av 3

MØTEPROTOKOLL
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sak 20/2738-2
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 28.04.2020

Tid : Kl. 18:00 – 19:05

Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Leder

Tjøsvoll Bente
Stangeland Johnny
Budal Aina
Nordbø Eivind
Trifan Elene Daniela
Oma Lars Gunnar
Bringedal Kjell Inge

FRP
KRF
AP
H

Forfall

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

6. Ett forfall. Ingen varamedlem møtte.

Referent:

Elin Vikene

Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund

Innkalling godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.
Sak 11/20 ble behandlet som første sak.
Utlagt på representantenes bord:

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Side 1 av 4

Saknr. 9/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 28.01.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet 28.01.2020.

Saknr. 10/20
TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 2020
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar følgende fordeling av driftstilskudd til tilrettelagt
tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Karmøy badmintonklubb

kr 10 000

Kolnes I.L., hu-lag håndball

kr 40 000

Stokkastrand Leikarring

kr 30 000

Karmøy helsesportslag

kr 40 000

Haugesund Turistforening

kr 40 000

Tilskuddet skal belastes 1470.25660.23470

Saknr. 11/20
FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL
Behandling:
Kommunalsjef Nora Olsen-Sund orienterte og svarte på spørsmål.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

Side 2 av 4

Vedtak:
Søknad om flytting av legehjemmel fra Skudenes til Åkrehamn innvilges.

Saknr. 12/20
LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
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.
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Saknr. 13/20
REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
31.03.2020
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.01.2020
Tatt til orientering.

2. Årsmelding 2019 pasient- og brukerombudet i Rogaland
Tatt til orientering.
3. Nasjonal årsmelding 2019 pasient- og brukerombudene
Tatt til orientering.

Saknr. 14/20
EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.04.2020
1. Oma ønsker at det skal bli gjennomført brukerundersøkelser i forbindelse med
-

BPA i forhold til bestillerkontoret etter at det har framkommet opplysninger
om at enkelte føler seg dårlig behandlet.

-

Bofellesskap da det virker som det er lite rom for enkelte brukere å komme
seg ut og stiller spørsmål om det er for lite personell. Brukerundersøkelse for
både brukere og personell.

Oversendes kommunalsjef helse og omsorg.
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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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Høringsnotat om midlertidig forskrift om unntak
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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.

4

Fra: Postmottak HOD <postmottak@hod.dep.no>
Sendt: mandag 20. april 2020 10.22
Emne: Høring av Autisme‐ og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 ‐ Tjenester til personer med
autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Høringsbrev av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 - Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser
og til personer med Tourettes syndrom finner du på regjeringen.no.
Høringsfrist 20. juli 2020
Departementet ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her.
Denne meldingen er sendt til:
- Se egen liste
Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg liste over høringsinstanser.
Med vennlig hilsen
Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no
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Norges offentlige utredninger

2020: 1

Tjenester til personer med
autismespekterforstyrrelser og til
personer med Tourettes syndrom

Norges offentlige utredninger
2020
Seriens redaksjon:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Teknisk redaksjon

1.

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes
syndrom
Helse- og omsorgsdepartementet

Omslagsbilde: «Ugle» av Andreas Widerøe Hagen f.1989.
Andreas har siden 12 års alderen vist interesse og talent for å bruke billedkunsten
som uttrykksform. Han har hatt en rekke separate utstillinger og deltatt på flere
kollektive utstillinger. Den norske kunstneren Kjell Erik Killi Olsen oppdaget tidlig
hans talent og har fulgt ham opp igjennom årene. Killi Olsen og Andreas har også
hatt en vellykket utstilling sammen.

NOU

Norges offentlige utredninger

2020: 1

Tjenester til personer med
autismespekterforstyrrelser og til
personer med Tourettes syndrom
Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018
Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 6. februar 2020

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Teknisk redaksjon
Oslo 2020

ISSN 0333-2306
ISBN 978-82-583-1435-3
DepMedia

Til Helse- og omsorgsdepartementet
Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni
2018 for å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom og for å
foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser og personer med Tourettes syndrom og deres pårørende.
Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 6. februar 2020
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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

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

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

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

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).

29
Kapittel 3

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-
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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.

NOU 2020: 1

38
Kapittel 3

3.4.1

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

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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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.
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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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Kumulativ insidens (%)

0,6
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0,2

0,0
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Alder (år)
Jente
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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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Oslo
Sogn og Fjordane
Buskerud
Østfold
Nord-Trøndelag
Akershus
Rogaland
Troms
Oppland
Vestfold
Vest-Agder
Hordaland
Telemark
Møre og Romsdal
Finnmark
Nordland
Hedmark
Sør-Trøndelag
Aust-Agder
0,50

0,00

1,50

1,00

2,00

Andel (%)

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).
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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
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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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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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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

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).
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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
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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:
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«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.
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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
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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.
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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
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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
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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-
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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
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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.

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

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

NOU 2020: 1

122
Kapittel 6

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

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.

NOU 2020: 1

132
Kapittel 6

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

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-

137
Kapittel 7

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.
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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
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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

Kapittel 8

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
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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

•
•
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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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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.
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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/
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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.
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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.

NOU 2020: 1

188
Vedlegg 1

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

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.

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

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

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

Avdeling
Omsorgstjenesteavdelingen

Saksbehandler
Ann Kristin
Andresen
22 24 74 81

Med hilsen

Kristin Løkke (e.f.)
avdelingsdirektør
Ann Kristin Andresen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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ADHD Norge
Afasiforbundet
Aktiv mot kreft
Akademikerne
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Autismeforeningen
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord)
DELTA
Den norske jordmorforeningen
Departementene
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling
Det Norske Diakonforbund
Diakonhjemmet Sykehus
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for Nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Den Norske legeforening
Den Norske Tannlegeforening
Diabetesforbundet
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for Norges døvblinde
Foreningen Spekteret
Forskerforbundet
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum - FORF
Frivillighet Norge
Fransiskushjelpen
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Hjernerådet
Hørselshemmedes Landsforbund
Innovasjon Norge
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftforeningen
Kreftregisteret
Mental helse
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshennede/døvblinde
Landsforbundet for offentlige pensjonister
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Landets distriktpsykiatriske sentra
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler (med helse- og sosialfaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglige utdanninger)
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg
Landets universiteter
Landsforbundet mot Stoffmisbruk (LMS)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Luftambulansetjenesten ANS
Lufttransport AS
Mental Helse Norge
NAPHA
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD Tourettes Syndrom og Narkolepsi
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt ledernettverk for barne- og voksenhabilitering
Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM)
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse
Nasjonalt kunskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonal IKT HF
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges Farmaceutiske forening
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Forskningsråd
Norges Røde Kors
NOKUT
Norsk Barnelegeforening
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk folkehjelp
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapiforbund
Norsk legevaktforum
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Luftambulanse A/S
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk psykiatrisk forening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Tjenestemannslag
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Sykehusfarmasøyters forenign
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges brannskole
Norges astma- og allergiforbund
Norsk forening for slagrammede
Norsk Pasientforening
Norsk Tourette forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo Krisesenter
PARAT Helse
Personvernnemnda

Politidirektoratet
Presteforeningen
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Personskadeforbundet
Pensjonistforbundet
Recovery Norge
Redningsselskapet
Regionale helseforetak
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – alle regioner
REK midt
REK nord
REK sør-vest
REK vst
Røde kors
Rådet for psykisk helse
SAFO
Sametinget
Senter for omsorgsforskning
Sintef Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens strålevern
Statlig spesialpedagogisk tjeneste
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
TERMIK Norge
UNIO
Universitets- og høyskolerådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester
VIRKE
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Fra: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) <mailer@utdanningsdirektoratet.no>
Sendt: mandag 20. april 2020 11.28
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Høring om endringer om klage på vurdering

Vi sender ut forslag til en rekke endringer i forskrift til opplæringsloven (forskriften) og forskrift til friskoleloven kapittel 5 om
klage på vurdering.
Fristen for å svare er 31.08.2020
Her finner du forslagene og kan svare på høringen:
www.udir.no/om-udir/hoyringar/
Våre høringer er åpne for alle, og de som ønsker det kan uttale seg.
Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser til oss.
Med hilsen
Utdanningsdirektoratet
Denne e-posten er sendt til:
- Fylkeskommuner
- Kommuner
- Grunnskoler med ungdomstrinn
- Videregående skoler
Kopi til:
Fylkesmannen via FM-nett
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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.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

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

Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Else-Karin Øvernes
22 24 71 58

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).
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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.
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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
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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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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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Ina Kathrine Ruud
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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.
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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: Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
Sendt: onsdag 13. mai 2020 14.50
Til: Bokn kommune postmottak <post@bokn.kommune.no>; Etne kommune postmottak <firmapost@etne.kommune.no>;
Haugesund kommune postmottak <postmottak@haugesund.kommune.no>; Sentralarkivet
<postmottak@karmoy.kommune.no>; Sauda kommune postmottak <post@sauda.kommune.no>; Suldal kommune
postmottak <postmottak@suldal.kommune.no>; Sveio kommune postmottak <postmottak@sveio.kommune.no>; Tysvær
kommune postmottak <post@tysver.kommune.no>; Utsira kommune <post@utsira.kommune.no>; Vindafjord kommune
postmottak <postmottak@vindafjord.kommune.no>
Kopi: Are Kristoffer Joakim <joa_are@hotmail.com>; Bakkevig Kathrine (jobb)
<kathrine.bakkevig@haugesund.kommune.no>; Bakkevig Kathrine <kathrine.bakkevig.holden@haugnett.no>; Birkeland
Dagfinn <dagfinn@mosbakka.no>; Bø Gerd Helen <gerd.helen.bo@suldal.kommune.no>; Einar Roald Endresen
<einar.endresen@politiet.no>; einendr <einendr@icloud.com>; Eriksen Ruth Ø. <ruth.eriksen@sveio.kommune.no>;
Grønnestad Lillian (jobb) <lg@hagland.com>; Klovning Marte Eide <marte.eide.klovning@utsira.kommune.no>; Langeland
Solvår <sol.vaar@live.no>; Tungesvik Ståle <stale@arcus‐vita.no>; ordfører Utsira <ordfoerer@utsira.kommune.no>;
Bjørnestad Marit <marit.bjornestad@getmail.no>; Endresen Ernst Morgan <ernst.morgan@gmail.com>; Furumo Astri
<astri.furumo@getmail.no>; Rettedal Randi <ri‐rett@frisurf.no>; Skartland Steinar
<steinar.skartland@vindafjord.kommune.no>; Østbø Siv Bente Stople <s.ostbo@online.no>
Emne: Rettet protokoll ‐ representantskapsmøtet 27.04.20 ‐ Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Jeg viser til tidligere utsendelse 28.04.20, dagen etter møtet.
Det er nå oppdaget at to av deltakerne på møtet ikke var tatt med i protokollen:
Gerd Helen Bø, Suldal kommune og
Marte Eide Klovning, Utsira kommune.
De er nå tatt inn, og jeg ber om at eierkommunene skifter ut den gamle med ny i arkivet og ved utsendelse til de folkevalgte.
-Mvh

Toril Hallsjø
Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nettside: www.kontrollutvalgene.no

tha@kontrollutvalgene.no (Dette er ikke en privat epost-adresse. Både inn- og utgående epost vil bli vurdert for evt. journalføring i vårt a
tlf 52 75 73 50 mobil 95 98 69 79

Sentraladministrasjonen

Notat til orientering
Siv Elisabeth Røksund Lie

Til:

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

Kopi:

Fra

: Michael Werner Kolbeinsen

Arkivkode
232

Arkivsaknr./løpenr.
16/581 26431/20

Dato
06.05.2020

SKATTEINNGANG FORDELT TIL KARMØY - APRIL 2020

Skatteinngangen fordelt til Karmøy kommune for april 2020 var på kr 2,7 millioner. Budsjettert
skatteinngang denne måneden var kr 5,2 millioner. Totalt er det kommet inn kr 343,2 millioner de
fire første månedene i 2020, mot kr 335,9 millioner i 2019. Økningen er på kr 7,3 millioner, eller
2,2 %.
Konklusjon
Ved utgangen av april 2020 ligger skatteinngangen kr 9 millioner, eller 2,7 %, over budsjett for
perioden.
Mai måned er en hovedoppgjørsmåned og det vil ved utgangen av mai være lettere å se hvor stor
innvirkning Covid-19 har på skatteinngangen til Karmøy kommune.
Økonomiavdelingen, kemneren
Michael W. Kolbeinsen

KARMØY KOMMUNE

(hele tusen)

Ajour per 30.04.2020

SKATT INNEVÆRENDE ÅR MOT BUDSJETT
Totalt
Totalt
Forskuddstrekk
Forskuddskatt
Restskatt/renter/margin
inngått
inngått
%Inngått Inngått % Inngått Inngått % 2018
2019 Inngått
Inngått
2018
2019
2019
2020 avvik
2020 avvik
2020 avvik

Måned
Januar
Februar
SUM

141 910
862
142 772

145 085
945
146 030

144 485
957
145 442

148 258
666
148 924

3%
-30 %
2%

211
438
649

320
562
882

52 %
28 %
36 %

389
-450
-61

Mars
SUM

180 751
323 523

186 444
332 474

175 589
321 031

184 083
333 007

5%
4%

9 869
10 518

5 680
6 562

-42 %
-38 %

986
925

April
SUM

7 251
330 774

3 469
335 943

906
321 937

723
333 730

-20 %
4%

2 422
12 940

1 569
8 131

-35 %
-37 %

Mai
SUM

198 182
528 956

207 610
543 553

182 724
504 661

333 730

100 %
-34 %

22 283
35 223

8 131

Juni
SUM

4 930
533 886

4 619
548 172

483
505 144

333 730

100 %
-34 %

2 294
37 517

Juli
SUM

132 813
666 699

136 738
684 910

134 219
639 363

333 730

100 %
-48 %

August
SUM

10 085
676 784

11 310
696 220

1 118
640 481

333 730

September
SUM

190 795
867 579

202 427
898 647

180 187
820 668

Oktober
SUM

11 395
878 974

10 220
908 867

TOTALT
Inngått Endring
2020 2019-20

Budsjett

Tilleggs20 regulert

%-avvik
budsjett

58 %
614
-96 %
-19
595 -1075 %

149 192
1 209
150 401

2,8 %
27,9 %
3,0 %

143 000
1 000
144 000

4,3%
20,9%
4,4%

372
967

-62 %
5%

190 135
340 536

2,0 %
2,4 %

185 000
329 000

2,8%
3,5%

141
1 066

407
1 374

189 %
29 %

2 699
343 235

-22,2 %
2,2 %

5 200
334 200

-48,1%
2,7%

100 %
-77 %

2 603
3 669

1 374

100 %
-63 %

343 235

-100,0 %
-36,9 %

210 000
544 200

-100,0%
-36,9%

8 131

100 %
-78 %

1 842
5 511

1 374

100 %
-75 %

343 235

-100,0 %
-37,4 %

5 000
549 200

-100,0%
-37,5%

156
37 673

8 131

100 %
-78 %

2 363
7 874

1 374

100 %
-83 %

343 235

-100,0 %
-49,9 %

137 000
686 200

-100,0%
-50,0%

100 %
-48 %

2 588
40 261

8 131

100 %
-80 %

7 604
15 478

1 374

100 %
-91 %

343 235

-100,0 %
-50,7 %

12 000
698 200

-100,0%
-50,8%

333 730

100 %
-59 %

9 184
49 445

8 131

100 %
-84 %

13 056
28 534

1 374

100 %
-95 %

343 235

-100,0 %
-61,8 %

202 000
900 200

-100,0%
-61,9%

1 348
822 016

333 730

100 %
-59 %

1 044
50 489

8 131

100 %
-84 %

7 828
36 362

1 374

100 %
-96 %

343 235

-100,0 %
-62,2 %

11 000
911 200

-100,0%
-62,3%

November 207 234 235 645
201 390
SUM
1 086 208 1 144 511 1 023 406

333 730

100 %
-67 %

9 576
60 065

8 131

100 %
-86 %

24 678
61 040

1 374

100 %
-98 %

343 235

-100,0 %
230 000
-70,0 % 1 141 200

-100,0%
-69,9%

Desember
3 155
5 378
1 384
SUM
1 089 363 1 149 889 1 024 790

333 730

100 %
-67 %

2 901
62 966

8 131

100 %
-87 %

1 093
62 133

1 374

100 %
-98 %

343 235

-100,0 %
4 000
-70,2 % 1 145 200

-100,0%
-70,0%
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Sentraladministrasjonen

Til alle mottakere
Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Løpenr:
Arkivkode:
Deres ref:

24.02.2020
Elin Vikene
20/155-4
12629/20
U63 &18

FORLENGELSE AV EKSISTERENDE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I PERIODEN
01.07.2020 - 30.09.2020
Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og skjenking av alkoholholdig
drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. september året etter at nytt
kommunestyre tiltrer jf. alkohollovens § 1-6 Bevillingsperioden, 2. ledd.
Karmøy kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan 2020 - 2024 og alkoholpolitiske
retningslinjer 2020 - 2024 skal behandles politisk i flere utvalg før det avgjøres av kommunestyret
den 21. september 2020. På bakgrunn av dette gjør rådmannen følgende
Vedtak:
I påvente av behandling av rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholpolitiske retningslinjer
2020 – 2024 forlenges inneværende bevillingsperiode til og med 30.09.2020 og alle eksisterende
salgsbevillinger i gruppe 1 og alle eksisterende skjenkebevillinger i Karmøy kommune
forlenges derfor i perioden 01.07.2020 til og med 30.09.2020.
Bevillingsdokument for neste bevillingsperiode utsendes innen 01.10.2020 på bakgrunn av de
opplysningene dere har sendt inn i forbindelse med fornyelse. Dersom det skjer endringer ved
bevillingen som eier, bevillingssøker, styrer, stedfortreder, konsept eller lokale i forhold til de
forenklede søknadene vennligst send melding om dette snarest til post@karmoy.kommune.no
eller kontakt undertegnede på telefon 52857421.
Dette brevet må oppbevares i internkontrollpermen sammen med bevillingsdokumentet for
perioden 01.10.2016 – 30.06.2020.

Med vennlig hilsen

Elin Vikene
konsulent
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
Kopi: NoRoSun Skjenke- og salskontroll, Haugaland brann og redning IKS v/John Håkon Næss, Sør-Vest Politidistrikt, kemneren i
Karmøy, kemneren i Haugesund, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Skatt Vest, Vinmonopolet, Ringnes bevilling, formannskapet

Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK ◦ Telefon: 52 85 75 00 ◦ e-post: post@karmoy.kommune.no

Haugaland brann
og redning iks

MØTEPROTOKOLL
Representantskapet for Haugaland brann og redning iks
Møtested:
Møtedato:
Tid:
Saker:

TEAMS (web-møte)
23.04.2020
1050 – 1215
20/005-20/012

Til stede:

Gerd Helen Bø, leder
Jarle Nilsen, medlem
Osmund Våga, medlem
Linn Therese Erve, medlem
Marte Eide Klovning, medlem
Ole Johan Vierdal, medlem
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Sigmund Lier, medlem

Suldal
Karmøy
Bokn
Sveio
Utsira
Vindafjord
Etne
Tysvær

Forfall:

Arne-Christian Mohn

Haugesund

Andre:

Elling Hetland, styreleder
Torleif Østrem-Olsen, nestleder styret
Kristin Helle, styremedlem
Rune Håheim, styremedlem
Ole Martin Nordstrand, styremedlem
Dag Botnen, daglig leder
Siv Kristiansen, leder økonomi

Diverse merknader:

-

Underskrifter:
Stad:
Dato:

Haugesund
23.04.2020

Gerd Helen Bø
leder

Sigmund Lier
nestleder

Osmund Våga
medlem

Linn Therese Erve
medlem

Marte Eide Klovning
medlem

Ole Johan Vierdal
medlem

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
medlem

Jarle Nilsen
medlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT
Sak nr
20/005
20/006
20/007
20/008
20/009
20/010
20/011
20/012

Tittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll
Regnskap 2019
Årsmelding
Haugesund sin uttredelse av selskapet
Valg av valgkomite
Orientering om drifta
Eventuelt

SAKSNR.
20/005

Saksbehandling
Vedtak
Vedtak
Vedtak
Vedtak
Vedtak
Vedtak
Orientering
-

SAKSPROTOKOLL

Godkjenning av innkalling og saksliste

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.
20/006

Godkjenning av protokoll 05.02.2020

Brannsjefen sin anbefaling
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 05.02.2020 som
framlagt.
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 05.02.2020 som
framlagt.
20/007

Regnskap 2019

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner:
a. kr. 1 151 674,- avsettes på selskapets disposisjonsfond.
b. kr 721 979 avsettes av på selskapets bundne fond.
c. Udekket investeringskostnad på kr. 1 940 014 dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet.
Saksbehandling i styret 26.03.2020
Vedlegg 2, regnskap med noter, ble gjennomgått av leder økonomi.
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.
STYRET SIN ANBEFALING
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner:
a. kr. 1 151 674,- avsettes på selskapets disposisjonsfond.
b. kr 721 979 avsettes av på selskapets bundne fond.
c. Udekket investeringskostnad på kr. 1 940 014 dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet.

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020
Leder økonomi, Siv Kristiansen, gikk gjennom regnskapet i møtet.
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner:
a. kr. 1 151 674,- avsettes på selskapets disposisjonsfond.
b. kr 721 979 avsettes av på selskapets bundne fond.
c. Udekket investeringskostnad på kr. 1 940 014 dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet.
20/008

Årsmelding

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt.
Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.
Saksbehandling i styret 26.03.2020
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.
STYRET SIN ANBEFALING
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt.
Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020
Daglig leder gikk gjennom årsmeldingen slik den er fremlagt.
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt.
Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.
20/009

Haugesund sin uttredelse av selskapet

Forhandlingsgruppa sitt forslag til vedtak
1. Representantskapet forlenger mandatet gitt til Jarle Nilsen, Gerd Helen Bø og Elling Hetland i
representantskapsmøte 5. februar 2020. Dersom forhandlinger med Haugesund kommune ikke fører
frem eller har tilstrekkelig fremdrift innen 15. mai 2020, gis nevnte personer mandat til å ta ut stevning
for alminnelige domstoler eller anlegge sak for voldgiftsretten sammen med øvrige eiere av Haugaland
brann og redning iks.
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020
Deloitte advokater vil utarbeide et skriv om status for prosessen og anbefalinger for videre steg innen 26.
april 2020. Hver enkelt kommune har dermed anledning til å orientere om, og eventuelt fatte vedtak, om
vedtaket i representantskapet i sine kommuner innen 15. mai 2020.
Det må innarbeides titler i vedtaket for de som er navngitt.
Utover dette ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet forlenger mandatet gitt til representantskapsleder Gerd Helen Bø,
representantskapsmedlem Jarle Nilsen og styreleder Elling Hetland i representantskapsmøte 5. februar
2020. Dersom forhandlinger med Haugesund kommune ikke fører frem eller har tilstrekkelig fremdrift
innen 15. mai 2020, gis nevnte personer mandat til å ta ut stevning for alminnelige domstoler eller
anlegge sak for voldgiftsretten sammen med øvrige eiere av Haugaland brann og redning iks.

20/010

Valg av valgkomite

Brannsjefen sin anbefaling
1.

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar følgende valgkomité for valgperioden:
a. ……
b. ……
c. ……
d. ……
e. ……

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim foreslo følgende valgkomitè for perioden:
a.
b.
c.
d.
e.

Gerd Helen Bø, leder
Sigmund Lier, nestleder
Ole Johan Vierdal, medlem
Linn Therese Erve, medlem
Jarle Nilsen, medlem

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(ny)
(ny)

Forslag til valgkomitè ble enstemming vedtatt.
Vedtak i representantskapet
1.

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar følgende valgkomité for valgperioden:
a. Gerd Helen Bø, leder
b. Sigmund Lier, nestleder
c. Ole Johan Vierdal, medlem
d. Linn Therese Erve, medlem
e. Jarle Nilsen, medlem

20/011

Orientering om drifta

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.
Saksbehandling i representantskapet 23.04.2020
Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.
20/012

Eventuelt

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.

Regionalplanavdelingen

Deres referanse:

Se adresseliste

«REF»
Dato: 23.04.2020
Saksnr.: 2020/41836
Dok.nr.: 1
Saksbehandler:
Elin Valand

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland - høring
Bakgrunn
Rogaland fylkeskommune startet våren 2018 arbeidet med å utarbeide Regionalplan for
klimatilpasning i Rogaland. Planen er ment å være en overordnet og strategisk plan, med
et forebyggende perspektiv, og skal være gjeldende for hele fylket.
Høring
Fylkeskommunen vil med dette brevet varsle at forslag til Regionalplan for klimatilpasning i
Rogaland (2020-2050) legges ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og
bygningslovens § 8-3. Vedtak om høring er gjort i fylkesutvalget 17.4.20 (sak 60/20).
Rogaland fylkeskommune inviterer berørte myndigheter og alle berørte og interesserte
aktører til å uttale seg om planforslaget.
Vi oppfordrer kommunene til bred tverrfaglig og politisk behandling av saken.
Vi ønsker særlig tilbakemelding på om planen treffer de regionale og lokale behovene i
fylket, og på forslag til regionalt nettverk på klimatilpasning med de ulike elementene;
klimaråd, klimatilpasningsforum, samarbeidsavtaler/regionale samlinger, styrking av
vannområder.
Offentlige og private aktører som ønsker å delta i foreslått klimatilpasningsforum, inviteres
til å gi tilbakemelding om dette i løpet høringsperioden.
Plandokumentene på høring, og kunnskapsgrunnlaget for planen, ligger tilgjengelig for
nedlastning på Rogaland fylkeskommunes hjemmeside: https://www.rogfk.no/varetjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid.

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001
Stavanger

T 51 51 66 00
E firmapost@rogfk.no
Org.nr. 971045698

www.rogfk.no

Frist for høringsinnspill
Uttalelser til planen sendes til: firmapost@rogfk.no.
Merk emnefelt med: «Regionalplan for klimatilpasning – høring»
Frist: 5. august 2020.
Opplegg for høringsperioden:
Vi inviterer til digital høringskonferanse den 5. mai.
Sted: Microsoft Teams (påmelding på arrangement-siden til Rogaland fylkeskommune:
https://www.rogfk.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=208&MId1=7)
Tid: kl. 0930 – 12.00.
Ønsker din organisasjon en presentasjon i høringsperioden, eller har andre spørsmål,
vennligst ta kontakt med prosjektleder; elin.valand@rogfk.no.

Med hilsen

Christine Haver
regionalplansjef
Elin Valand
rådgiver / prosjektleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.

Vedlegg
Adresseliste

Adresseliste

KOMMUNER OG STATLIG FORVALTNING (sendt til postmottak)
Bokn kommune;
Bjerkreim kommune;
Avinor;
Eigersund kommune
Bane Nor SF;
Finnøy kommune;
Forsvarsbygg;
Forsand kommune;
Fiskeridirektoratet, region vest;
Gjesdal kommune;
Fylkesmannen i Rogaland;
Haugesund kommune;
Husbanken vest Bergen;
Hjelmeland kommune;
Jernbanedirektoratet;
Hå kommune;
Kartverket;
Karmøy kommune
Kystverket, region vest;
Klepp kommune;
Mattilsynet, region sør og vest;
Kvitsøy kommune;
Miljødirektoratet;
Lund kommune;
Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE region sør;
Randaberg kommune;
Riksantikvaren;
Sandnes kommune;
Rogaland sivilforsvarsdistrikt;
Sauda kommune;
Rogaland og Agder heimevernsdistrikt 08;
Sola Kommune;
Statens vegvesen - Region Vest;
Sokndal kommune;
Statsbygg Region Vest;
Stavanger kommune;
Strand kommune;
Suldal kommune;
Time Kommune;
Tysvær kommune;
Utsira kommune
Vindafjord kommune;
ANDRE ORGANISASJONER
Arkeologisk museum
Bergknapp AS
Blue Planet
Bolig- og byplanforening Rogaland
Dalane energi
Dalane Friluftsråd
Destinasjon Haugesund og Haugalandet
Eigersund næring og havn KF;
Energi Norge
Fiskarlaget vest
Fortidsminneforeningen Rogaland
Forum for natur og friluftsliv – Rogaland
Fremtiden i våre hender, Haugalandet
Fremtiden i våre hender, Stavanger
Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO
Friluftsrådet Vest

E-post
post-am@uis.no
post@bergknapp.no
eivind.helland@blueplanet.no
rogalandboby@gmail.com
firmapost@dalane-energi.no
post@friluftsrad-dalane.no
post@visithaugesund.no
post@egersund.havn.no
post@energinorge.no
vest@fiskarlaget.no
rogaland@fortidsminneforeningen.no
rogaland@fnf-nett.no
christine_haefner@yahoo.de
fivhstavanger@gmail.com
post@frifo.no
post@friluftsradetVest.no

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO
Rogaland
Grønn by
Haugaland kraft
Haugaland vekst
Haugalandet vannområdeutvalg v/koordinator
Haugesund turistforening
Havbruk Vest
Husbanken
Huseiernes landsforbund - Rogaland nord
Huseiernes landsforbund - Rogaland sør
Innovasjon Norge, Rogaland
NORCE Miljø
IVAR IKS
Jordvernforeningen
Jæren friluftsråd
Jæren vannområde v/koordinator
Karmsund interkommunale havnevesen
Kongelige norske båtforbund, region Sør
KS Rogaland
LOs distriktskontor i Rogaland
Lyse Produksjon AS
Miljørettet helsevern, Rogaland brann og
redning IKS
Natur og ungdom Rogaland
Naturvernforbundet i Rogaland
NHO Rogaland
NIBIO, Særheim
NLA Rogaland
Norges bonde og småbrukarlag - Rogaland
Norges handikapforbund, region sørvest
Norges jeger og fiskeforbund – Rogaland
Norges Kulturvernforbund
Norges kystfiskarlag
Norges rederiforbund
Norges skogeierforbund
Norsk Hydro ASA / Hydro Energi
Norsk industri
Norsk landbruksrådgivning Dalane
Norsk landbruksrådgivning Rogaland
Norsk zoologisk forening
Norske lakseelver
Næringsforeningen Haugalandet
Næringsforeningen i Stavanger regionen

post.rogaland@ffo.no
elin@gronnby.no
post@hkraft.no
post@h-vekst.no
sven-kato.ege@haugesund.kommune.no
haugesund@turistforeningen.no
hia@sjomatnorge.no
post@husbanken.no
rogaland-n@huseierne.no
rogaland-s@huseierne.no
rogaland@innovasjonnorge.no
ivar@ivar.no
olaf@gjedrem.com
post@jarenfri.no
eline.gourinel@klepp.kommune.no
postmottak@karmsund-havn.no
per.skalleberg@lyse.net
helene.arholm@ks.no
rogaland@lo.no
bjornaase.honningsvag@lyse.no
postmottak@rogbr.no
rogaland@nu.no
rogaland@naturvern.no
nho.rogaland@nho.no
Arne.Sabo@nibio.no
nlarogal@gmail.com
rogaland@smabrukarlaget.no
nhf.soervest@nhf.no
rogaland@njff.no
post@kulturvern.no
post@norgeskystfiskarlag.no
post@rederi.no
nsf@skog.no
environment@hydro.com
post@norskindustri.no
dalane@lr.no
rogaland@lr.no
nzf@zoologi.no
post@lakseelver.no
post@nforeningen.no
post@stavanger-chamber.no

Oikos Rogaland
Region Stavanger AB
Risavika havn IKS
Rogaland Bondelag
Rogaland Idrettskrets
Ryfylke Friluftsråd
Ryfylke IKS
Ryfylke vannområde v/koordinator

rogaland@oikos.no
info@regionstavanger.com
post@risavika.no
rogaland@bondelaget.no
rogaland@idrettsforbundet.no
firmapost@ryfri.no
geir.ims@ryfylkeiks.no
jarle.lunde@suldal.kommune.no

Samarbeidsforumet for funksjonshemmede
organisasjoner, SAFO Sørvest
Sandnes Havn IKS
Småkraft AS
Statkraft SF
Statnett
Statskog SF
Stavanger museum
Stavanger turistforening
Stavangerregionen Havn IKS
Storm Aqua
Universitet i Stavanger
Vinterlandbruksskolen på Jæren

post@safo.no
sahv@sandnes-havn.no
post@smaakraft.no
post@statkraft.com
firmapost@statnett.no
post@statskog.no
post@museumstavanger.no
tursenter@stf.no
post@stavanger.havn.no
pmp@stormaqua.no
post@uis.no
post@vlj.no

Fra: NNPF . <nnpf@nnpf.no>
Sendt: onsdag 29. april 2020 12.14
Til: sande.kommune@sande‐mr.kommune.no <sande.kommune@sande‐mr.kommune.no>;
postmottak@gildeskal.kommune.no <postmottak@gildeskal.kommune.no>; postkasse@rost.kommune.no
<postkasse@rost.kommune.no>; postmottak@vaaler‐he.kommune.no <postmottak@vaaler‐he.kommune.no>;
postmottak@selbu.kommune.no <postmottak@selbu.kommune.no>; postmottak@nome.kommune.no
<postmottak@nome.kommune.no>; post@vevelstad.kommune.no <post@vevelstad.kommune.no>; post@ovre‐
eiker.kommune.no <post@ovre‐eiker.kommune.no>; postmottak@nore‐og‐uvdal.kommune.no <postmottak@nore‐og‐
uvdal.kommune.no>; post@time.kommune.no <post@time.kommune.no>; postmottak@inderoy.kommune.no
<postmottak@inderoy.kommune.no>; post@hasvik.kommune.no <post@hasvik.kommune.no>; post@solund.kommune.no
<post@solund.kommune.no>; postmottak@tana.kommune.no <postmottak@tana.kommune.no>; post@risor.kommune.no
<post@risor.kommune.no>; post@sula.kommune.no <post@sula.kommune.no>; postmottak@steinkjer.kommune.no
<postmottak@steinkjer.kommune.no>; post@vestby.kommune.no <post@vestby.kommune.no>;
postmottak@etnedal.kommune.no <postmottak@etnedal.kommune.no>; postmottak@oyer.kommune.no
<postmottak@oyer.kommune.no>; post@innlandetfylke.no <post@innlandetfylke.no>; postmottak@varoy.kommune.no
<postmottak@varoy.kommune.no>; postmottak@vestvagoy.kommune.no <postmottak@vestvagoy.kommune.no>;
postmottak@hareid.kommune.no <postmottak@hareid.kommune.no>; postmottak@vindafjord.kommune.no
<postmottak@vindafjord.kommune.no>; post@heroy‐no.kommune.no <post@heroy‐no.kommune.no>;
postmottak@vadso.kommune.no <postmottak@vadso.kommune.no>; post@fjord.kommune.no <post@fjord.kommune.no>;
postmottak@bamble.kommune.no <postmottak@bamble.kommune.no>; post@asker.kommune.no
<post@asker.kommune.no>; post@kvinnherad.kommune.no <post@kvinnherad.kommune.no>;
postmottak@indrefosen.kommune.no <postmottak@indrefosen.kommune.no>; postmottak@gratangen.kommune.no
<postmottak@gratangen.kommune.no>; postmottak@hoyanger.kommune.no <postmottak@hoyanger.kommune.no>;
postmottak@nittedal.kommune.no <postmottak@nittedal.kommune.no>; postmottak@nes‐ak.kommune.no
<postmottak@nes‐ak.kommune.no>; postmottak@tingvoll.kommune.no <postmottak@tingvoll.kommune.no>;
post@seljord.kommune.no <post@seljord.kommune.no>; postmottak@loppa.kommune.no
<postmottak@loppa.kommune.no>; post@skjaak.kommune.no <post@skjaak.kommune.no>; post@as.kommune.no
<post@as.kommune.no>; postmottak@molde.kommune.no <postmottak@molde.kommune.no>; post@tysnes.kommune.no
<post@tysnes.kommune.no>; postmottak@bjerkreim.kommune.no <postmottak@bjerkreim.kommune.no>; nak@nord‐
aurdal.kommune.no <nak@nord‐aurdal.kommune.no>; postmottak@arendal.kommune.no
<postmottak@arendal.kommune.no>; postmottak@aal.kommune.no <postmottak@aal.kommune.no>;
postmottak@hoylandet.kommune.no <postmottak@hoylandet.kommune.no>; firmapost@rogfk.no <firmapost@rogfk.no>;
post@stange.kommune.no <post@stange.kommune.no>; post@kristiansand.kommune.no
<post@kristiansand.kommune.no>; post@sunndal.kommune.no <post@sunndal.kommune.no>; postmottak@ostre‐
toten.kommune.no <postmottak@ostre‐toten.kommune.no>; postmottak@smola.kommune.no
<postmottak@smola.kommune.no>; postmottak@faerder.kommune.no <postmottak@faerder.kommune.no>;
post@mt.kommune.no <post@mt.kommune.no>; postmottak@lund.kommune.no <postmottak@lund.kommune.no>;
post@senja.kommune.no <post@senja.kommune.no>; postmottak@alesund.kommune.no
<postmottak@alesund.kommune.no>; post@tysver.kommune.no <post@tysver.kommune.no>; post@gjemnes.kommune.no
<post@gjemnes.kommune.no>; postmottak@tinn.kommune.no <postmottak@tinn.kommune.no>;
kommunepost@drammen.kommune.no <kommunepost@drammen.kommune.no>; postmottak@hemnes.kommune.no
<postmottak@hemnes.kommune.no>; postmottak@hvaler.kommune.no <postmottak@hvaler.kommune.no>;
post@vefsn.kommune.no <post@vefsn.kommune.no>; postmottak@gjerdrum.kommune.no
<postmottak@gjerdrum.kommune.no>; postmottak@hustadvika.kommune.no <postmottak@hustadvika.kommune.no>;
postmottak@lierne.kommune.no <postmottak@lierne.kommune.no>; postmottak@lokalstyre.no
<postmottak@lokalstyre.no>; post@vaksdal.kommune.no <post@vaksdal.kommune.no>; post@vestre‐toten.kommune.no
<post@vestre‐toten.kommune.no>; postmottak@rade.kommune.no <postmottak@rade.kommune.no>;
post@lom.kommune.no <post@lom.kommune.no>; post@randaberg.kommune.no <post@randaberg.kommune.no>;
postmottak@klepp.kommune.no <postmottak@klepp.kommune.no>; postmottak@meraker.kommune.no
<postmottak@meraker.kommune.no>; post@lunner.kommune.no <post@lunner.kommune.no>;
post@nesodden.kommune.no <post@nesodden.kommune.no>; postmottak@aure.kommune.no
<postmottak@aure.kommune.no>; postmottak@hjartdal.kommune.no <postmottak@hjartdal.kommune.no>;
post@alver.kommune.no <post@alver.kommune.no>; postmottak@vaga.kommune.no <postmottak@vaga.kommune.no>;
post@bjornafjorden.kommune.no <post@bjornafjorden.kommune.no>; post@valle.kommune.no
<post@valle.kommune.no>; post@gloppen.kommune.no <post@gloppen.kommune.no>; postmottak@sveio.kommune.no
<postmottak@sveio.kommune.no>; postmottak@bardu.kommune.no <postmottak@bardu.kommune.no>;
postmottak@ralingen.kommune.no <postmottak@ralingen.kommune.no>; postmottak@sortland.kommune.no
<postmottak@sortland.kommune.no>; postmottak@verdal.kommune.no <postmottak@verdal.kommune.no>;

postmottak@sykkylven.kommune.no <postmottak@sykkylven.kommune.no>; postmottak@kongsberg.kommune.no
<postmottak@kongsberg.kommune.no>; postmottak@bykle.kommune.no <postmottak@bykle.kommune.no>;
postmottak@rodoy.kommune.no <postmottak@rodoy.kommune.no>; postmottak@fredrikstad.kommune.no
<postmottak@fredrikstad.kommune.no>; postmottak@sandefjord.kommune.no <postmottak@sandefjord.kommune.no>;
post@mrfylke.no <post@mrfylke.no>; postmottak@samnanger.kommune.no <postmottak@samnanger.kommune.no>;
postmottak@fedje.kommune.no <postmottak@fedje.kommune.no>; postmottak@gulen.kommune.no
<postmottak@gulen.kommune.no>; postmottak@ullensaker.kommune.no <postmottak@ullensaker.kommune.no>;
postmottak@valer‐of.kommune.no <postmottak@valer‐of.kommune.no>; post@averoy.kommune.no
<post@averoy.kommune.no>; postmottak@alta.kommune.no <postmottak@alta.kommune.no>;
postmottak@harstad.kommune.no <postmottak@harstad.kommune.no>; post@lavangen.kommune.no
<post@lavangen.kommune.no>; post@sigdal.kommune.no <post@sigdal.kommune.no>; postmottak@sor‐odal.kommune.no
<postmottak@sor‐odal.kommune.no>; post@surnadal.kommune.no <post@surnadal.kommune.no>;
fitjar@fitjar.kommune.no <fitjar@fitjar.kommune.no>; postmottak@sorreisa.kommune.no
<postmottak@sorreisa.kommune.no>; post@eidsvoll.kommune.no <post@eidsvoll.kommune.no>; post@vlfk.no
<post@vlfk.no>; post@kinn.kommune.no <post@kinn.kommune.no>; postmottak@ahk.no <postmottak@ahk.no>;
postmottak@hemsedal.kommune.no <postmottak@hemsedal.kommune.no>; postmottak@sel.kommune.no
<postmottak@sel.kommune.no>; postmottak@snasa.kommune.no <postmottak@snasa.kommune.no>;
postmottak@namsskogan.kommune.no <postmottak@namsskogan.kommune.no>; postmottak@batsfjord.kommune.no
<postmottak@batsfjord.kommune.no>; postmottak@nordrefollo.kommune.no <postmottak@nordrefollo.kommune.no>;
postmottak@frogn.kommune.no <postmottak@frogn.kommune.no>; postmottak@kvafjord.kommune.no
<postmottak@kvafjord.kommune.no>; postmottak@kvam.kommune.no <postmottak@kvam.kommune.no>;
post@osteroy.kommune.no <post@osteroy.kommune.no>; postmottak@hitra.kommune.no
<postmottak@hitra.kommune.no>; post@masfjorden.kommune.no <post@masfjorden.kommune.no>;
post@stranda.kommune.no <post@stranda.kommune.no>; post@sorfold.kommune.no <post@sorfold.kommune.no>;
postmottak@hamaroy.kommune.no <postmottak@hamaroy.kommune.no>; postmottak@ulvik.kommune.no
<postmottak@ulvik.kommune.no>; postmottak@tydal.kommune.no <postmottak@tydal.kommune.no>;
postmottak@stryn.kommune.no <postmottak@stryn.kommune.no>; postmottak@karlsoy.kommune.no
<postmottak@karlsoy.kommune.no>; post@rauma.kommune.no <post@rauma.kommune.no>; post@lyngdal.kommune.no
<post@lyngdal.kommune.no>; post@vang.kommune.no <post@vang.kommune.no>; post@ha.kommune.no
<post@ha.kommune.no>; post@loten.kommune.no <post@loten.kommune.no>; postmottak@kristiansund.kommune.no
<postmottak@kristiansund.kommune.no>; postmottak@ringerike.kommune.no <postmottak@ringerike.kommune.no>;
post@boe.kommune.no <post@boe.kommune.no>; postmottak@bodo.kommune.no <postmottak@bodo.kommune.no>;
postmottak@roros.kommune.no <postmottak@roros.kommune.no>; epost@holtalen.kommune.no
<epost@holtalen.kommune.no>; post@bremanger.kommune.no <post@bremanger.kommune.no>;
post@marker.kommune.no <post@marker.kommune.no>; post@kvinesdal.kommune.no <post@kvinesdal.kommune.no>;
postmottak@tvedestrand.kommune.no <postmottak@tvedestrand.kommune.no>; postmottak@tonsberg.kommune.no
<postmottak@tonsberg.kommune.no>; postmottak@oksnes.kommune.no <postmottak@oksnes.kommune.no>;
post@somna.kommune.no <post@somna.kommune.no>; postmottak@afjord.kommune.no
<postmottak@afjord.kommune.no>; postmottak@lodingen.kommune.no <postmottak@lodingen.kommune.no>;
Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>; postmottak@ullensvang.kommune.no
<postmottak@ullensvang.kommune.no>; post@lindesnes.kommune.no <post@lindesnes.kommune.no>;
postmottak@hjelmeland.kommune.no <postmottak@hjelmeland.kommune.no>; postmottak@berlevag.kommune.no
<postmottak@berlevag.kommune.no>; post@donna.kommune.no <post@donna.kommune.no>; post@vtfk.no
<post@vtfk.no>; postmottak@skaun.kommune.no <postmottak@skaun.kommune.no>; post@baerum.kommune.no
<post@baerum.kommune.no>; post@lyngen.kommune.no <post@lyngen.kommune.no>; postmottak@tokke.kommune.no
<postmottak@tokke.kommune.no>; postmottak@drangedal.kommune.no <postmottak@drangedal.kommune.no>;
postmottak@hurdal.kommune.no <postmottak@hurdal.kommune.no>; post@farsund.kommune.no
<post@farsund.kommune.no>; postmottak@heroy.kommune.no <postmottak@heroy.kommune.no>;
postmottak@gamvik.kommune.no <postmottak@gamvik.kommune.no>; postmottak@larvik.kommune.no
<postmottak@larvik.kommune.no>; postmottak@meloy.kommune.no <postmottak@meloy.kommune.no>;
postmottak@jevnaker.kommune.no <postmottak@jevnaker.kommune.no>; postmottak@nord‐odal.kommune.no
<postmottak@nord‐odal.kommune.no>; post@stad.kommune.no <post@stad.kommune.no>;
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no <krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no>;
postmottak@hamar.kommune.no <postmottak@hamar.kommune.no>; postmottak@vanylven.kommune.no
<postmottak@vanylven.kommune.no>; postmottak@orkland.kommune.no <postmottak@orkland.kommune.no>;
postmottak@steigen.kommune.no <postmottak@steigen.kommune.no>; postmottak@ulstein.kommune.no
<postmottak@ulstein.kommune.no>; postmottak@porsanger.kommune.no <postmottak@porsanger.kommune.no>;
postmottak@lebesby.kommune.no <postmottak@lebesby.kommune.no>; post@bygland.kommune.no
<post@bygland.kommune.no>; post@aseral.kommune.no <post@aseral.kommune.no>; postmottak@osen.kommune.no
<postmottak@osen.kommune.no>; postmottak@melhus.kommune.no <postmottak@melhus.kommune.no>;
post@aremark.kommune.no <post@aremark.kommune.no>; post@ringebu.kommune.no <post@ringebu.kommune.no>;
postmottak@hyllestad.kommune.no <postmottak@hyllestad.kommune.no>; postmottak@oygarden.kommune.no

<postmottak@oygarden.kommune.no>; postmottak@sogndal.kommune.no <postmottak@sogndal.kommune.no>;
postmottak@askvoll.kommune.no <postmottak@askvoll.kommune.no>; post@froland.kommune.no
<post@froland.kommune.no>; postmottak@sor‐aurdal.kommune.no <postmottak@sor‐aurdal.kommune.no>;
post@kragero.kommune.no <post@kragero.kommune.no>; postmottak@bomlo.kommune.no
<postmottak@bomlo.kommune.no>; postmottak@austevoll.kommune.no <postmottak@austevoll.kommune.no>;
post@trana.kommune.no <post@trana.kommune.no>; postmottak@gjovik.kommune.no
<postmottak@gjovik.kommune.no>; postmottak@karasjok.kommune.no <postmottak@karasjok.kommune.no>;
postmottak@froya.kommune.no <postmottak@froya.kommune.no>; postmottak@malvik.kommune.no
<postmottak@malvik.kommune.no>; postmottak@fauske.kommune.no <postmottak@fauske.kommune.no>;
post@grue.kommune.no <post@grue.kommune.no>; postmottak@trondelagfylke.no <postmottak@trondelagfylke.no>;
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Emne: Rusreformen

Kjære lokalpolitiker!
Norge er som resten av verden i en spesiell og krevende tid. På tross av dette løper mange politiske prosesser som normalt.
Rusreformutvalget sin NOU 2019: 26 «Fra straff til hjelp» hadde i utgangspunktet høringsfrist 2. april 2020.
Fristen er nå utsatt til 15. mai 2020, fordi mange offentlige instanser som er i en krevende situasjon skal få mulighet til å sende inn
høringssvar. Flere kommuner har allerede sendt inn svar, men vi håper at enda flere kan sette av tid til dette. Rusreformen skal
formes politisk det kommende året og det er etter vårt syn svært viktig at regjeringen har et så nyansert utgangspunkt som mulig

når de skal utforme sitt forslag.
Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) støtter intensjonen bak rusreformen om at de som er rusavhengige trenger helsehjelp, ikke
straff. Dette var også utgangspunktet for reformen. Forslaget Rusreformutvalget har lagt frem går imidlertid mye lenger og foreslår
samme reaksjonsmodell uavhengig av alder og livssituasjon. Utvalget foreslår en generell avkriminalisering av alle typer narkotika,
for alle aldersgrupper i hele befolkningen. Personer som blir pågrepet for bruk og besittelse vil få tilbud om et frivillig oppmøte for
en kommunal rådgivningstjeneste, og det blir ingen reaksjoner ved manglende oppmøte utover eventuell beslaglegging av stoffet.
Dersom det er snakk om mindreårige, skal barnevernet kobles på.
Vi mener en slik løsning med høy sannsynlighet vil føre til økt bruk av narkotika blant fremtidige generasjoner, samt flere skader
fra rusatferd. Ungdom i Norge er blant dem som bruker minst narkotika i Europa. Dette må vi ta vare på.
Folkehelseinstituttet har også pekt på at forutsetningen om at den generelle narkotikabruken ikke vil øke nevneverdig som følge
av den foreslåtte endringen i kontrollpolitikken, ikke er tilstrekkelig vitenskapelig begrunnet, og at en økning i bruk ikke kan
utelukkes som følge av reformen slik den er foreslått. NNPF kan derfor ikke støtte en avkriminalisering slik den er skissert av
Rusreformutvalget i deres rapport.
Mange av våre medlemmer samarbeider i sitt daglige virke med kommunens forebyggende innsatser, og vi ønsker med dette
høringssvaret å dele viktige erfaringer som de har gjort seg over mange år, sett fra et justis- og forebyggende perspektiv.
Vi håper at denne mailen kan sendes til alle politiske nivåer/ partipolitiske grupper i kommunen. Det er kommunene som i stor
grad vil måtte håndtere konsekvensene av de beslutninger som avslutningsvis fattes. Vi ser frem til å lese deres høringssvar!
Vedlagt følger vårt høringssvar.
Legger også ved en nyttig lenke hvor vi oppsummerer høringssvar fra andre viktige stemmer som vi deler på vår facebookside.
Denne siden oppdateres jevnlig når nye høringssvar blir tilgjengelige.
www.rusreformen.no
Med vennlig hilsen,
Norsk narkotikapolitiforening

01.04.20

NOU 2019:26 Rusreformen fra Straff til hjelp
Høringssvar fra Norsk Narkotikapolitiforening

Innledning
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som
drives på frivillig basis og har ca. 3600 medlemmer fra politiet, Tollvesenet, påtalemyndigheten,
kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.
Det finnes ikke et rent «narkotikapoliti» i Norge i dag. Våre medlemmer representerer svært
forskjellige fagfelt som vil berøres av rusreformen på ulike måter. Det være seg forebyggeren som
arbeider med barn og unge, jurister som fatter påtalemessige beslutninger, etterforskeren som
arbeider med organisert kriminalitet eller betjenten som arbeider med trafikksikkerhet. De som
jobber med seksuelle overgrep, vold og drap ser daglig konsekvensene av rusutløst atferd.
Forebygging av rusmisbruk er også forebygging av konsekvensene av rusatferd.
Vi ønsker med dette innspillet å dele viktige erfaringer som våre medlemmer har gjort seg over
mange år sett fra et justis- og forebyggende perspektiv.
NNPF støtter intensjonen bak rusreformen om at de som er rusavhengige trenger helsehjelp, ikke
straff. Samtidig må vi opprettholde et troverdig forbud som fungerer normdannende. Vi er enig i
utvalgsmedlem Swahn sin dissens rundt utvalgets tolkning av mandatet. Diskusjonene rundt denne
reformen startet med en tverrpolitisk enighet om å hjelpe de tungt rusavhengige. De fleste politikere
som argumenterer i narkotikarelaterte saker viser fortsatt til denne gruppen. Forslaget fra
rusreformutvalget går mye lenger enn dette og behandler alle mennesker likt uavhengig av alder og
livssituasjon. Tanken om å forebygge at flere blir rusavhengige har til nå fått alt for liten plass i
diskusjonen rundt denne reformen.
NNPF støtter ikke en avkriminalisering slik den er skissert av rusreformutvalget i deres rapport.
Utvalget foreslår full avkriminalisering av alle typer narkotika, for alle aldersgrupper i hele
befolkningen. Vi mener at en slik løsning med høy sannsynlighet vil føre til økt bruk av narkotika og
flere skader fra rusatferd.
En avkriminalisering som skissert av rusreformutvalget, vil vanskeliggjøre politiets forebyggende
innsats og sannsynligvis gjøre narkotika mer tilgjengelig i samfunnet. Det vil også være enkelte
situasjoner hvor en slik løsning vil kunne være til fare for liv og helse.
Forbudets normdannende effekt avhenger blant annet av at det er en reell oppdagelsesrisiko. Et
forbud på et papir er ikke tilstrekkelig. Det er tiltakene og strategiene rundt som danner den
normdannende effekten. I Norge er forbudet tett knyttet opp mot mange tiltak og en helhetlig
strategi hvor det forebygges gjennom normdannelse, avdekking og gode tiltak når man har blitt tatt
med narkotika. For ungdommer som begynner med rus, er forbudet med tilhørende strafferamme en
viktig faktor for at politiet skal kunne avdekke disse så tidlig som mulig for å muliggjøre tidlig og rask
intervensjon fra samfunnet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nettside: www.nnpf.no
Epost: nnpf@nnpf.no
Org.nr: 970 014 179

Oppsummering av våre synspunkt
Norsk Narkotikapolitiforening forventer:
•

En rusreform som hjelper rusavhengige med konkret hjelp og oppfølgning.

•

At det forebyggende fokuset får en mye større plass i denne reformen enn det som kommer
frem i rusreformutvalgets rapport.

•

At rusreformen differensierer mellom tungt rusavhengige, rekreasjonsbrukere og ungdom.
De som ikke er avhengige og ikke ønsker hjelp til å slutte fra samfunnet må møtes med en
reell konsekvens.

•

En reform som sikrer lik og god hjelp til dem som blir tatt for narkotikabruk eller som selv
ønsker hjelp uavhengig av hvor man bor. Tiltak og reaksjoner må skreddersys til den enkeltes
livssituasjon.

•

At reformen ikke fører til økt tilgjengelighet og reduserte priser for narkotika fordi politiets
innsats mot omsetning og organisert kriminalitet blir vanskeliggjort. Dette ved at man mister
helt nødvendige lovhjemler.

•

At «rullebladets» forebyggende funksjon i samfunnet ivaretas også etter en reform.

•

At reformen fokuserer på å fjerne myten om at norsk narkotikapolitikk er totalt mislykket,
slik noen ønsker å male et bilde av. Vi må bli enda bedre på å forebygge overdoser og hjelpe
rusavhengige. Samtidig er vi blant verdens beste på lav bruk av rusmidler blant unge.

•

At en rusreform bør gjennomføres ved å benytte og eventuelt justere dagens regelverk i
henhold til utvalgsmedlem Swahns prinsipale anbefaling. Vi kan lett lage regler om at
rusavhengige ikke skal få bøter for sin avhengighet, samtidig som vi bygger videre på de gode
alternative straffereaksjonene som vi har utarbeidet over flere år.
Regelendringene vil være omfattende og ha klare negative konsekvenser, mens gevinstene
er uklare, svakt dokumentert og langt fra store nok til å forsvare det sjansespillet med våre
fremtidige generasjoner denne reformen vil kunne være.

I dette høringssvaret legger vi fram vår faglige og prinsipielle argumentasjon, og gir relevante
eksempler på hvordan forslaget fra rusreformutvalget vil kunne slå ut i praksis.
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Dagens situasjon
Vi er gode på forebygging
Norge er blant landene i den vestlige verden hvor ungdommer bruker minst narkotika og andre
rusmidler. Dette bekreftes for eksempel av den Europeiske skoleundersøkelsen ESPAD 1 fra 1995 og
tidligere undersøkelser i regi av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Fra ESPADundersøkelsen i 2015 ser vi at andelen 15-16 åringer som noen gang har brukt cannabis i Norge er på
6,5%, mens det i land som Frankrike og Tsjekkia var over 30%. I perioden 2003-2015 var det kun 2-3%
av norske 15-16 åringer som hadde brukt cannabis mer enn fem ganger (Bye & Skretting, 2017).
Når det gjelder andre stoffer (kokain, LSD, ecstasy, amfetamin osv.) er det rundt 1-2% av våre 15- 16
åringer som oppgir å ha prøvd slike stoffer noen gang. Selv om slike skoleundersøkelser naturligvis
har sine metodiske svakheter, vil disse svakhetene i stor grad være tilsvarende i landene vi
sammenligner oss med. I Portugal er det for eksempel dobbelt som mange (4%) og i USA er det hele
15% av 15-16 åringer som har prøvd slike stoffer noen gang (ESPAD, 2015). 2
ESPAD-undersøkelsene tyder på at Norge har gjort mye riktig i det narkotikaforebyggende arbeidet
rettet mot barn og unge. Narrativet om at norsk narkotikapolitikk er mislykket, er ikke korrekt når det
gjelder våre unge. 59-85% av norske ungdommer hadde i en alder av 15-16 år debutert med det
lovlige rusmiddelet alkohol i perioden 1999-2015. 3 Vi ønsker ikke en tilsvarende normalisering av
andre rusmidler slik at vi får mer rusrelaterte skader.
Våre medlemmer melder dessverre at de i økende grad møter ungdommer som bagatelliserer farene
ved narkotikabruk. Mange ungdommer har fått forståelsen av at det nå skal bli lovlig å bruke
narkotika og at de ikke forstår hvorfor politiet bekymrer seg. Ungdommer blir selvsagt påvirket av
hvordan enkelte omtaler denne rusreformen. I tillegg til debattformen viser også ungdommene til
film, TV-serier og trender i andre land når de normaliserer narkotikabruk.
Vi savner at helsesektoren kommer sterkere på banen med gode kampanjer og informasjonstiltak
rettet mot barn og unge.

Tungt rusavhengige
Selv om Norge har lykkes med mye innen forebygging, er det mye som kan gjøres bedre ovenfor
landets tungt rusavhengige.
Våre medlemmer møter rusavhengige hver eneste dag. Som oftest er dette en konsekvens av
handlinger misbrukeren har begått i ruset tilstand. Vår erfaring er at det er en sammenheng mellom
narkotikabruk og mye annen kriminalitet. Vi møter enkeltmenneskene som har planer, håp og
drømmer for fremtiden. Vi ser at gruppen med de tyngste rusavhengige i stor grad har vært forlatt av
samfunnet i alle år.
At helsevesenet nå skal oppfylle sin rolle og hjelpe disse menneskene er svært velkomment. Men vi
er veldig skuffet over de mangelfulle forslagene rusreformutvalget fremmer for hvordan vi faktisk
skal hjelpe denne gruppen. Stigma knyttet til straff er selvsagt noe vi må diskutere, men en
http://www.espad.org/report/figure-13b-lifetime-use-illicit-drugs-other-marijuana-or-hashish-gender-2015percentages
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avkriminalisering vil ikke fjerne mye av den stigma denne gruppen opplever. Dette vil fortsatt knyttes
opp mot rusatferd og at man står utenfor samfunnet når det gjelder jobb og sosial aktivitet. Er det da
verdt den enorme risikoen vi løper for våre fremtidige generasjoner? Burde vi ikke i stedet fokusere
på behandlingsforløp, ettervern og ressurser til sosial- og helsehjelp?
Bøter for tungt rusavhengige gir nok liten normdannende effekt og avskrekker nok ikke denne
gruppen fra å bruke narkotika. Selv om man i dag ikke idømmer ubetinget fengsel for bruk og
besittelse av narkotika alene, kan tungt rusavhengige ende opp med bøter for narkotika og annen
kriminalitet de begår på grunn av sin rusatferd. De fleste av disse bøtene vil tungt rusavhengige få
også i fremtiden, uavhengig av straff/sanksjoner for bruk og besittelse av narkotika.
For at rusreformen skal få en effekt overfor denne gruppen må samfunnet finne gode løsninger på
hvordan bøter kan gjøres opp for dem som ikke kan betale. Dette er nå i stor grad oppfylt ved at man
i 2019 innførte bøtetjeneste i hele landet. Her får man tilbud om å arbeide som alternativ til
bøtesoning. Dette er en ordning vi kan bygge videre på.
Samtidig er det viktig å erkjenne at også tungt rusavhengige er strafferettslig tilregnelige og må ta
ansvar for sine handlinger. Mye av kriminaliteten disse begår har reelle ofre, for eksempel ved tyveri,
vold, trusler etc. Det å bare slette slike bøter uten konsekvenser er lite ønskelig. Kanskje kan man
vurdere noen form for ettergivelse av bøtegjeld ved gjennomført behandling, rusfrihet eller
lignende? NNPF tror at slike tiltak blir avgjørende for å avhjelpe gruppen med tunge rusmisbrukere.
Ved å kunne gjøre opp for sine bøter og kunne starte med blanke ark er det nok lettere å lykkes med
veien til et bedre liv.
Samtidig er det et veldig viktig moment at hvis politiet helt stopper å avdekke narkotikakriminalitet
blant de som er tungt rusavhengige, vil dette kunne få store utilsiktede konsekvenser. For eksempel
kan det da hende at en med store rusproblemer kan få tilbake førerkortet sitt eller få tilgang til jobb i
utsatte arbeidsplasser som krever politiattest. Kanskje får personer som ikke er klar for det, tilbake
omsorg for barn på bakgrunn av mangel på nye registreringer. Samfunnet bør derfor finne en måte
politiet kan registrere slike saker på uten at dette medfører enda flere bøter som blir til gjeld.

Avkriminalisering – et vanskelig begrep
I regjeringens mandat til rusreformutvalget er ikke ordet «avkriminalisering» benyttet, men dette
ordet er nå blitt synonymt med den rusreformen vi diskuterer. Utvalgsmedlem Swahn har tatt
dissens og sier om dette:

«Utvalget er gitt i oppgave å utrede og foreslå en modell for å oppnå formålet
med regjeringens rusreform, …. Dette innebærer etter utvalgets forståelse en
avkriminalisering. Utvalget er ikke gitt i oppgave å utrede spørsmålet om hvorvidt
bruk og besittelse av narkotika bør avkriminaliseres. Dette spørsmålet burde, etter
mitt syn, vært inntatt i utvalgets mandat»
Vi mener også at avkriminaliseringsspørsmålet burde vært grundig utredet først. Avkriminalisering er
ikke én modell, men mange forskjellige modeller som er prøvd ut i forskjellige kulturer og med
forskjellige forutsetninger. Noen modeller, for eksempel Portugal sin, kan fremstå som strengere enn
slik forbudet håndheves i Norge i dag. Andre steder grenser modellene til en de facto legalisering
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hvor avdekking og konsekvensene ved å bryte forbudet er så fraværende at det kan oppfattes som
helt konsekvensfritt å bruke narkotika.
Begrepet er vanskelig å forstå for dem som ikke er inne i de tekniske forskjeller innen lovgivning.
Mange oppfatter utvalgets forslag som en form for legalisering, melder våre medlemmer som jobber
med forebygging i hele landet. Rusreformutvalgets rapport viser selv på side 148 til en undersøkelse i
Australia hvor beboere i de to områdene som da hadde avkriminalisert, i mye større grad enn resten
av befolkningen feilaktig trodde at det var lovlig å bruke cannabis (10% av befolkningen i de fleste
områder, 43% i Australian Capital Territory som hadde avkriminalisert.)
Rusreformutvalget har ikke funnet noen land som har gjennomført en reform slik de foreslår når de
vurderer effekter. Utvalgets egen gjennomgang viser at enkelte land som har avkriminalisert
opplever en økning av bruk og lavere debutalder, noen opplever det ikke. Dette viser tydelig at det
ikke bare holder å skrive at noe er forbudt. Innholdet i hva som faktisk gjøres med forbudet er etter
vårt syn av avgjørende betydning.
Det fremstår som åpenbart at store deler av befolkningen lar seg påvirke av forbud hvor man
risikerer straffereaksjoner. Hvor mange går for eksempel på rød mann, kontra å kjøre på rødt lys i
Norge? Hvordan ser trafikkbildet ut i land hvor man blir ilagt straff for å gå på rød mann?
En amerikansk undersøkelse fra 2014 4 viste at 10% av studenter som ikke brukte narkotika ville prøve
om dette ble lovlig.
Dette ser vi også i norske undersøkelser. I en undersøkelse gjennomført av Sentio/Actis i 2019
opplyser 70% av de spurte at de tror at flere vil prøve illegale rusmidler om det ikke gir noen
straffereaksjon. 5
Forslaget til rusreformutvalget er en av de mest liberale modellene vi har sett i verden og vil av
mange oppfattes som en de facto legalisering. Dette på grunn av at oppdagelsesrisiko blir kraftig
svekket og det totale fraværet av reelle og troverdige konsekvenser. Dette vil åpenbart påvirke
holdningene til norske ungdommer.
I rapportene bestilt av Rusreformutvalget fra Oslo Economics sies det:
«På den annen side kan avkriminaliseringen gi økt helsetap dersom brukerne blir mindre fulgt opp av
helsetjenesten enn gjennom dagens oppfølgingstiltak med sterke virkemidler, f.eks. ved bortfall av
ruskontrakter. Dersom avkriminaliseringen medfører økt bruk av narkotika kan selv små endringer gi
potensielt store konsekvenser for sykdomsbyrden i befolkningen og tilhørende verditap for
samfunnet.» 6
Forbudet mot bruk og besittelse av narkotika er i stor grad basert på solidaritet med de mest utsatte i
samfunnet. Endringer i lovverket vil trolig gjøre narkotika mer tilgjengelig og føre til økt sosial aksept.
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Norge har et lavt forbruk av narkotika, og store endringer vil være et eksperiment med ukjent
resultat. 7
Vi anbefaler at man i arbeidet med å gi helsehjelp til rusavhengige ikke benytter ord og uttrykk som
vil oppfattes som en legalisering eller benytter virkemidler som svekker eller ødelegger politiets
verktøykasse. Det er et tankekors at de ivrigste forkjemperne av forslaget til rusreformutvalget er
enkeltpersoner og organisasjoner som arbeider for en legalisering av narkotika.

Kan en avkriminalisering redusere overdosene blant tungt rusavhengige?
Når det gjelder påstander enkelte kommer med om at en rusreform slik den er skissert vil kunne
redusere overdosetallene for denne gruppen, er det ikke forskningsmessig belegg for å hevde dette.
Når det er sagt, er én overdose én for mye.
Vi ser at også rusreformutvalget mener tallene for overdoser i Norge sammenlignet med andre land
må tolkes med varsomhet. Utvalget argumenterer ikke med at forslaget vil redusere overdoser.
Norge har allerede innført delvis avkriminalisering og lovlig tilgang på legemidler for å hindre
uheldige konsekvenser og bedre livssituasjonen for tungt rusavhengige. Dette hensynet til tungt
rusavhengige har man klart under dagens lovgivning.
Sprøyteromsloven (nå Brukerromsloven) har siden 2004 gitt et geografisk unntak for besittelse av en
brukerdose for dem med lovlig adgang til sprøyterom/brukerrom. 8
Siden 1998 har Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) vært allment tilgjengelig i Norge. Ordningen
gir lovlig tilgang på legemidler for opiatavhengige. Ordningen har blitt gradvis utvidet og kravene for
inntak redusert med årene. Nå behandler man over 8000 pasienter i LAR, og man skal forsøke å
benytte heroin i behandling.
Disse tiltakene har uten tvil ført til bedre livskvalitet for rusavhengige, og er gjennomført under
dagens lovverk. Når det gjelder overdoser fikk man en reduksjon fra en topp rundt årtusenskiftet.
Siden 2003 har dessverre denne effekten flatet ut. Det er også verdt å merke seg at det i tre år på rad
har vært flere overdoser på slike opiatbaserte legemidler enn på heroin. Vi klarer ikke å skille ut om
disse legemidlene stammer fra LAR-programmet. 9
Enkelte hevder i debatten at avkriminalisering i Portugal har redusert overdosene. Portugal
gjennomførte samtidig med innføringen av avkriminalisering en stor opprustning innen helse- og
sosialtjenester. For å få til en bedring av overdosetallene må man se på mange andre faktorer som
bedre behandling, bedre LAR-program, bedre oppfølging i fengsel og bedre ettervern etter endt
soning. Avkriminaliseringen i Portugal er også en helt annen modell enn det Rusreformutvalget
foreslår.
De tiltakene som vil kunne ha effekt på forebygging og overdoser kan være svært ressurskrevende.
NNPF er derfor skuffet over at det i mandatet til rusreformutvalget sies at det skal lages en modell
som ikke krever mer penger. Samtidig er forslaget til rusreformutvalget svært kostnadskrevende.
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Samarbeid mellom justis, helse og kommuner
International Standards on Drug Use Prevention gir flere gode retningslinjer for hvordan
rusforebygging kan foregå. 10 I Norge er forebygging politiets primærstrategi. Mange av disse
tiltakene eksisterer allerede i Norge, i motsetning til mange andre land som har vurdert en
liberalisering av ruspolitikken.
Norsk politi utdanner et stort antall høyt kvalifiserte fagpersoner gjennom Politihøgskolens etter- og
videreutdanningsprogram. Det legges ned en uvurderlig rus- og kriminalitetsforebyggende innsats i
alle politidistrikter. Etter vårt syn er det derfor utenkelig at politiet i Norge ikke skal ha en rolle som
avdekker, koordinator, samtalepartner og rusforebygger i fremtiden.
En mer human ruspolitikk er ikke å avstå fra å avdekke bruk og besittelse. Det er store internasjonale
forskjeller på hvilke straffereaksjoner man benytter, og her fremstår de norske reaksjonene som
humane og treffsikre. Mange av de mulighetene vi har i dag ligner på de reaksjonene Portugal
innførte etter sin reform. Norge er i dag langt fremme når det gjelder alternative straffereaksjoner
for både ungdom og tungt rusavhengige. Det finnes flere flotte eksempler på samarbeid mellom
kommune, politi og helsevesen innenfor dagens lovverk. Problemet i dag er at disse tilbudene
varierer fra kommune til kommune. En ungdom som bor i én kommune kan ende opp med bot for
bruk eller besittelse, i motsetning til en ungdom som bor 100 meter unna i en annen kommune, som
kan ende opp med god helsehjelp og oppfølging.

Ruskontrakter
Rusreformutvalget har forsøkt å etablere et narrativ hvor nær sagt all inngripen fra samfunnet som
ikke er samtykkebasert defineres som en krenkelse. Vi erfarer at mange ungdommer har fått god
hjelp av ruskontrakter initiert av politiet gjennom straffesaker hvor man slipper straff dersom man
gjennomfører de tiltak som helsevesenet setter inn. Forskning viser at man kan få gode resultater av
rusbehandling hvis man motiveres gjennom for eksempel betingede reaksjoner. National Institute of
Drugabuse (NIDA) i USA sier at en stor andel av dem som møter i behandling oppgir betingede
reaksjoner som en viktig grunn til oppmøtet, og at de fleste studier viser at de som kommer til
behandling gjennom slike betingede reaksjoner har like bra eller bedre resultat enn de som ikke
kommer med slikt press. 11
Nordlandsforsknings evaluering av ungdomsstraff viser at ruskontroll var ett av få tiltak innen
rusbehandling for ungdommer. I forskningsrapporten heter det:
«Ett tiltak som er tilgjengelig, og som i casestudien har vist seg å ha hatt gunstig effekt, er streng
ruskontroll i form av ukentlige tester over lang tid. For flere av ungdommene var det nettopp kravet
om rustester som hjalp dem inn i et «bedre spor».» 12
Våre medlemmer gir også uttrykk for at mange ungdommer oppgir nettopp det faktum at man er
satt på ruskontrakt som en god unnskyldning til å si nei når man blir tilbudt narkotika av venner.
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TIUR – en god og kunnskapsbasert modell
Vi ønsker å løfte frem en modell som benytter ruskontrakter og som tilbyr et skreddersydd tilbud til
den enkelte ungdom. TIUR (Tidlig Intervensjon – Unge og Rus) i Ringsaker kommune er et tverrfaglig
samarbeid for ungdommer opp til 24 år som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika. Denne
modellen er forskningsmessig evaluert av Høgskolen i Innlandet. 13 Resultatene viste eksempelvis at
de ungdommene med flest utfordringer i livet var de som opplevde størst utbytte av TIUR- modellen.
NNPF håper rusreformen kan gi personer som blir tatt for bruk og besittelse et likt helsetilbud,
uavhengig av hvor de bor i landet. Dette kan enkelt gjøres innenfor dagens rammer i lovverket i en
modell slik som TIUR.
Ved å avkriminalisere vil man fjerne muligheten til å benytte ruskontrakter i saker kun relatert til
bruk, besittelse og kjøp av narkotika. Vi bør heller forsøke å gjøre disse flotte tilbudene tilgjengelig
for flest mulig uavhengig av alder.

Politiets rolle i det rusforebyggende arbeidet
Politiets arbeid med narkotika har endret seg mye de siste ti årene. Forebygging er nå politiets nye
primærstrategi. Vi vet fra rusforskning at tilgjengelighet og pris påvirker hvor mye rusmidler som
brukes. Politiet og tollvesenet må derfor hindre innførsel til landet samt salg og omsetning i
nærmiljøene. Som samfunn må vi sammen sørge for å holde etterspørsel nede ved at færrest mulig
starter med rus.
Politiets rolle i det rusforebyggende arbeidet opp mot brukere er i dag en "avdekker"-rolle. Vi ser at
rusreformutvalget fastslår at politiet må ha denne rollen. Regjeringen ønsker også å videreføre
denne rollen for politiet i det rusforebyggende arbeidet slik det er vist i Granavolden-plattformen. 14
For å kunne utføre denne rollen er politiet helt avhengig av å kunne benytte sin «verktøykasse», altså
tvangsmidler til etterforskning omtalt i Straffeprosesslovens fjerde del. Dette er hovedsakelig snakk
om ransaking av person, sted, digitale medier og kunne dokumentere narkotikabruk gjennom for
eksempel spyttprøve. Rusreformutvalget sitt forslag vil vanskeliggjøre dette. Konsekvensene vil være
store både innen forebygging, men også i etterforskning av alvorlig og profittmotivert organisert
kriminalitet. Dette vil vi omtale videre i høringssvaret vårt.
NNPF er opptatt av at den forestående rusreformen ikke skal medføre lavere oppdagelsesrisiko.
Samfunnet er ikke tjent med at politiet avdekker færre bruk- og besittelsessaker, særlig blant
ungdom hvor vi ønsker tidlig intervensjon. Lavere oppdagelsesrisiko vil kunne få konsekvenser for
rusrelatert kriminalitet som vold, overgrep, trafikksikkerhet samt sikkerheten på utsatte
arbeidsplasser mm.
De lovmessige konsekvensene for politiet vil sannsynligvis også medføre at narkotika blir enda mer
tilgjengelig ved at arbeidet mot omsetning på offentlig sted, skoler og lignende arenaer blir svært
vanskeliggjort med forslaget fra rusreformutvalget.
Økt rusbruk kombinert med å svekke politiets rolle som avdekker, vil indirekte svekke barns behov
for samfunnets inngripen ved mangelfulle omsorgssituasjoner. Politiets etterforskning har blant
annet etter loven som formål å avdekke informasjon som har betydning for barnevernets
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saksbehandling. 15 Antall barnevernsmeldinger og kvaliteten på disse vil reduseres betydelig med
forslaget til rusreformutvalget. Barnevernet vil dermed få dårligere forutsetninger for å treffe vedtak
som er til barnets beste. I enkelte akutte tilfeller kan også forslaget til rusreformutvalget føre til fare
for at liv kan gå tapt.
Vi ønsker å minne om FNs barnekonvensjons artikkel 33 som pålegger oss å:

«treffe alle egnede tiltak, herunder lovgivningsmessige, administrative, sosiale og
undervisningsmessige tiltak, for å beskytte barnet mot ulovlig bruk av narkotiske eller
psykotrope stoffer, slik disse er definert i de relevante internasjonale traktater, og for å
hindre at barn blir brukt i ulovlig produksjon og handel med slike stoffer.»

Rullebladet som forebyggende funksjon
Politiattest, folkelig kalt «rullebladet», er en viktig del av samfunnets forebyggende innsats. I dag
brukes rullebladet for å verne om hvem som får skytevåpen, ha risikoutsatte jobber, bevillinger,
førerkort mm. Her ønsker vi ikke å følge Portugals eksempel, hvor man f.eks. kan bruke kokain hver
dag i 10 år og likevel bli politi, kirurg eller pilot. Vi kan vanskelig se at avkriminalisering gir samme
mulighet til å ivareta samfunnets behov for forebygging.
I Portugal fremstår dette i noen grad å være løst på papiret ved at nemdene for eksempel kan inndra
muligheten til å eie våpen. Problemet med den portugisiske modellen er at den utelukkende baserer
seg på informasjon som den enkelte selv velger å opplyse nemdene om. Da NNPF besøkte nemdene i
2017 var disse helt løsrevet fra justis og hadde ikke innsyn i datasystemene for å kunne dobbeltsjekke
de opplysninger som eventuelt ble oppgitt av den henviste. Vi la i tillegg merke til det omfattende og
aggressive gatesalget i Portugal når politiet ikke prioriterte mindre narkotikakriminalitet.
Det er en myte at mindreårige får rullebladet sitt ødelagt av for eksempel bruk og besittelsesaker i
Norge i dag. I Politiregisterlovens § 41 står det at selv uttømmende vandel skal være uten
anmerkning for personer som var under 18 år på gjerningstidspunktet og som ikke har begått alvorlig
eller gjentatte lovbrudd. For personer over 18 år forventer samfunnet mer, uavhengig av om det
handler om å kjøre fra politiet eller kjøpe narkotika.
NNPF mener at Politiregisterloven ivaretar samfunnets behov for at mindreårige skal få en ny sjanse.
Dersom man ønsker at bruk, besittelse og erverv ikke skal komme på rullebladet, står man ovenfor
en svært vanskelig oppgave for å forebygge at våpenkort etc. ikke gis, samt at utsatte jobber ikke
besettes av personer med rusproblemer. Dette vil også kunne få store konsekvenser for politiets
arbeid med å varsle arbeidsgivere om ansatte med rusproblemer i utsatte arbeidsplasser.

Utvalgets forslag - konsekvenser for politiets forebyggende arbeid
Når en person blir tatt med narkotika, vil politiets etterforskning søke å avdekke om man snakker om
stoff ment for salg eller eget bruk slik at riktig reaksjon kan foreslås. For å kunne utføre rollen som
avdekker, er politiet helt avhengig av å kunne benytte sin «verktøykasse». Noen av disse følger av
politiloven, men når man skal etterforske, er dette hovedsakelig tvangsmidler i Straffeprosesslovens
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fjerde del. De mest brukte er som nevnt ransaking av person, steder, digitale arena og rustesting
gjennom for eksempel spytt og urinprøver.
Hvis man fjerner strafferammen i legemiddelloven og fjerner erverv av narkotika fra straffeloven, slik
Rusreformutvalget foreslår, mister politiet i stor grad muligheten til å kunne etterforske om man står
overfor en bruker eller selger. Erverv av narkotika er foreslått avkriminalisert. Rusreformutvalgets
forslag innebærer at kjøperen og brukeren ikke har gjort noe straffbart. Etterforskning av hvem man
har kjøpt narkotika fra er sentralt i politiets innsats mot narkotikaomsetning.
Salg av narkotika er ikke foreslått avkriminalisert og skjellig grunn til mistanke om dette kan utløse de
aktuelle tvangsmidler til ransaking. Dette er mer en teoretisk mulighet etter utvalgets forslag og lite
aktuell i praktisk politiarbeid. Det er teoretisk mulig å ransake hos andre enn mistenkte, men reglene
for dette er svært strenge og krever innhenting av beslutning fra påtalemyndighetene eller retten. I
dag kan politimannen selv beslutte dette dersom formålet med ransakingen vil kunne forspilles. I
narkotikasaker er det ofte hastverk før bevis blir ødelagt.
Dagens lover og hjemler er bygget opp gjennom mange år med kunnskap og erfaringer. Disse sikrer
både rettssikkerhet og en fornuftig og effektiv håndhevelse. Rusreformutvalget foreslår å erstatte
disse hjemlene med en visitasjonshjemmel som kun skal gjelde overfladisk på personen, bagasje og
midlertidige oppbevaringssteder.
Å skjule narkotika under klær er svært vanlig både blant tungt rusavhengige, men også blant ungdom
og rekreasjonsbrukere. Narkotika gjemmes for eksempel ofte i sokker eller i snusbokser som legges i
undertøyet. At politiet ikke kan undersøke under klær, på bopel eller ta rustester, vil selgere,
mindreårige og rekreasjonsbrukere kunne utnytte.

Mindreårig, gravide og foreldre
Hvis en mindreårig, gravid eller småbarnsforelder tas for bruk eller besittelse av narkotika, vil politiet
innhente informasjon i straffesaken. Dette vil kunne ha betydning for barnevernet, noe som er et
definert formål med politiets etterforskning. 16 Denne informasjonen videreformidles i form av en
bekymringsmelding eller muntlig på stedet i alvorlige saker.
Politiet forvalter samfunnets adgang til å bruke makt mot borgerne og innehar hjemler som hverken
helsevesenet eller barnevernet har. Ransaking av bopel kan gi ytterligere informasjon i straffe- og
barnevernssak. Elektroniske bevis på telefoner, pc og sosiale medier belyser bruksmønster og
hvordan man har ervervet narkotikaen.
En rustest, for eksempel spyttprøve, gir viktig informasjon som vanskelig kan innhentes i ettertid.
Noen rusmidler er ute av kroppen i løpet av få timer. Denne informasjonen bidrar til grunnlaget for at
barnevernet kan vurdere om det er så akutt fare for barnet at det må gjennomføres en
akuttplassering, eller om man har bedre tid til å sette inn hjelpetiltak. Det er etter vår erfaring svært
vanlig at barn holder skjult omfanget av narkotikabruk helt til politiet legger frem konkrete bevis,
også når det gjelder lovlige rusmidler. Politiet mister med dette forslaget hjemmelen til å
gjennomføre slike tester. Man er også i dag avhengig av samarbeid fra barnet og tar for eksempel
ikke urinprøver med fysisk tvang. Ved nesten alle slike prøver i dag er det tilstrekkelig å opplyse
mistenkte om at dette er besluttet som et tvangsmiddel av en politiadvokat eller retten.

16

Straffeprosessloven § 226e
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Det er også verdt å merke seg vernet som ligger i at foreldre fungerer som verge for barna sine til de
er 18 år med de rettigheter og forpliktelser det medfører på strafferettens område. I forslaget til
Rusreformutvalget vektlegges den helserettslige myndighetsalderen som er 16 år. Ungdom under 18
år vil innkalles til obligatorisk samtale sammen med sine foresatte. Etter at man er 16 år, kan man
velge om foreldre skal være med på den videre frivillige kartleggingen. Vi ønsker ikke at ungdommers
rusbruk skal likestilles med taushetsplikten ungdommer for eksempel trenger rundt
prevensjonsmidler.
Eksempel på hvordan forslaget til utvalget vil se ut i praksis
Politiet observerer en mindreårig i et rusbelastet miljø. Observasjoner og samtaler gjør at politiet
anser det som overveiende sannsynlig at barnet har brukt narkotika. Politiet vil kunne prate med den
mindreårige og visitere personen overfladisk. Narkotika skjult under klær og på bopel vil ikke bli
funnet. Barnevernstjenesten og/eller foreldre må selv eventuelt finne dette. Det blir svært vanskelig
for politiet å etterforske hvordan barnet har kjøpt narkotikaen.
Politiet vil ikke ha anledning til å gjennomføre en rustest (for eksempel spytt eller urin) om ikke
barnet selv ber om det.
Politipatruljen vil varsle foreldre og barnevernet som har mange spørsmål politiet vanskelig vil kunne
besvare. Hva har barnet brukt? Hvor lenge har barnet brukt narkotika? Hvem har solgt narkotika til
barnet? Hvordan har barnet finansiert dette? Selger barnet også narkotika og har det kontakt med
tunge kriminelle miljø?
Barnet vil bli «pålagt» å møte for en kommunal rådgivningsenhet, men uten reelle konsekvenser om
barnet ikke møter. Rusreformutvalget foreslår at konsekvensen kan være å koble på barnevernet,
men de vil jo allerede være koblet på av politiet gjennom bekymringsmelding og/eller samtaler på
stedet.

Personer med utsatte arbeidsplasser
På samme måte som over, vil politiet prioritere å etterforske en person som kjøper eller bruker
narkotika og arbeider ved en utsatt arbeidsplass. Det er mange eksempler fra politiets arbeid hvor
man har avdekket personer som arbeider med ansvar for barn, brannfolk, forsvarsansatte,
politiansatte, los, helsepersonell osv. Uten adgang til å ta rustesten vil politiets varsling til slike
arbeidsgivere gi dårligere beslutningsgrunnlag og bli vanskeliggjort.
Rusreformutvalgets forslag skyver nesten hele ansvaret over på den enkelte arbeidsgiver. Siden bevis
for narkotikabruk kan forsvinne ut av kroppen på timer, vil slike bevis ofte være borte før
arbeidsgiver selv kan gjennomføre en eventuell rustest.
Eksempel på hvordan forslaget til utvalget vil se ut i praksis
Politiet observer to personer som sniffer det som fremstår som et hvitt pulver på et utested. Politiet
vil da ha hjemmel til å snakke med og visitere personene overfladisk. På den ene ble det ikke funnet
noe, mens det ble funnet to piller med dopingmidler i lommen til den andre.
Det viser seg at begge jobber som pilot. Begge nekter for bruk av narkotika og ønsker ikke samarbeid.
Bruk av dopingmidler er straffbart og på samme måte som narkotikabruk forbundet med atferd som
kan skape faresituasjoner for brukeren og andre. Piloten med dopingmidlene ble ransaket. På
telefonen til personen ble det funnet tekstmeldinger som viste bruk av dopingmidler og amfetamin
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over lang tid. Selgeren ble identifisert og senere etterforsket. En urinprøve dokumenterte bruk av
dopingmidler. Arbeidsgiver ble varslet neste morgen og informert om de bevis som var relevant opp
mot sikker drift av flyselskapet. Piloten fikk en påtaleunnlatelse med vilkår om å gjennomføre
behandling for dopingbruken sin.
Den andre piloten var kranglete og ønsket ikke å motbevise politiets mistanker med en rustest.
Arbeidsgiver ble varslet neste morgen, men før arbeidsgiver kunne gjennomføre en rustest var
stoffene ute av kroppen. Arbeidsgiver ble stående i en svært vanskelig vurdering da piloten nektet for
å ha gjort noe galt. Han mente seg trakassert av politiet og at det var derfor han ikke ville samarbeide
på stedet. Han ble «pålagt» å møte for helsevesenet, men ønsker ikke dette. Det ble ingen
konsekvenser for manglende oppmøte.

Rekreasjonsbrukere
Den største andelen som bruker narkotika er ikke tungt rusavhengige og ser sjelden selv at de
trenger helsehjelp. Denne gruppen påvirker normene i samfunnet og vil i sosiale settinger påvirke
personer rundt seg. En eller to av ti risikerer også avhengighet av for eksempel cannabis. Det er for
dem det ikke går bra med, at samfunnet må forebygge en økning i narkotikabruk.
Eksempel på hvordan forslaget til utvalget vil se ut i praksis
Politiet observer en gruppe personer i en park sittende rett ved en lekeplass. Noen røyker cannabis
og flere andre drikker fra en spritflaske. Politiet vil ha hjemmel til å snakke med og visitere dem som
røyker cannabis overfladisk.
De som brukte cannabis blir «pålagt» å møte for helsevesenet. Det blir ingen reelle konsekvenser for
manglende oppmøte.
De som drakk sprit på offentlig sted ble anmeldt og bøtelagt for brudd på alkoholloven.

Narkotikasalg og organisert kriminalitet
De fleste mindre narkotikasaker dukker opp i forbindelse med annen kriminalitet eller
patruljevirksomhet. Politiet vet sjelden om man står ovenfor en bruker, selger eller en som både
selger og bruker før man har etterforsket. Omsetning på offentlig sted og skoler handler sjelden om
større kvanta, men er det som berører publikums trygghetsfølelse og rekruttering til narkotikamiljø
mest. Mange brukere selger også mindre kvanta og vil kunne gjøre dette tilnærmet risikofritt med
forslaget til Rusreformutvalget.
Med forslaget til Rusreformutvalget kan ikke politiet ransake disse stedene hvor man tradisjonelt
finner indikasjoner på salg før man allerede har sannsynlighetsovervekt om salg i forkant. Dette må
gjerne skaffes gjennom for eksempel spaning eller informasjonsinnhenting. Dette er svært
ressurskrevende og egner seg mest i større saker.
Bevis som kan belyse om man står ovenfor en selger eller rusavhengig finnes på siktedes person, i
elektroniske spor på for eksempel telefon, på hans/hennes bopel eller andre steder han/hun
disponerer. Dette kan være narkotikaregnskap, kontanter, ytterligere kvantum med narkotika, utstyr
for pakking og veiing av narkotika til salg, kommunikasjon med kunder, eller kommunikasjon som
viser at man er en kunde.
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Organiserte kriminelle er avhengig av mange mindre selgere på gatenivå for å tjene penger. Forslaget
til rusreformutvalget vil gjøre politiets innsats mot narkotikasalg på skolen og offentlige steder svært
tungvint og ressurskrevende.
Virkemidlene som brukes i mindre saker er også sentral i bekjempelsen av organisert kriminalitet.
Forslaget vil være svært vanskelig å håndtere i praksis. Hvis politiet leter etter et depot og det lukter
cannabis fra en leilighet. Hvordan skal politibetjenten vite om det lukter 2 kg, 16 gram eller 9 gram
marihuana? Med rusreformutvalgets forslag vil ikke 9 gram gi anledning til å ransake leiligheten uten
at man bruker mye ressurser på å innhente informasjon som underbygger salg eller oppbevaring av
større mengder.
Det er også svært sannsynlig at mange som selger narkotika vil bli henvist til helsemyndighetene når
politiet ikke kan etterforske dette spørsmålet effektivt på stedet.
Eksempel på hvordan forslaget til utvalget vil se ut i praksis
Dørvakter ved et utested stopper en politipatrulje. De hadde observert litt hasj i hånden på en gjest
og var usikker på om de kunne holde ham tilbake til politiet kom siden dette ikke er straffbart lenger.
Politiet vil ha hjemmel til å snakke med og visitere personen overfladisk.
Narkotika skjult under klær og på bopel vil da ikke bli funnet. I lommen til personen finner politiet 14
gram marihuana, 4 gram kokain og 0,5 gram MDMA. Alt er delt opp i salgsdoser og verdt flere tusen
kroner. Personen forklarer at dette akkurat er kjøpt til egen bruk og at det er derfor det er oppdelt i
brukerdoser.
Politiet kan i praksis ikke undersøke mobiltelefon opp mot salg, hvem man eventuelt har kjøpt av
eller ransake bopel da man ikke har indikasjoner på salg i forkant av kontrollen. Både selger og
bruker vil ha stoff oppdelt i salgsdoser. Ønsker politiet å ransake telefonen til personen, må de
innhente tillatelse fra en jurist om å ransake hos en som etter loven er uskyldig. Dette vil i liten grad
være gjennomførbart. Det vil sannsynligvis ikke være forholdsmessig å beholde telefonen til en
person som ikke er mistenkt for noe som ikke lenger er straffbart over flere dager for å sikre denne.
Narkotikaen vil bli beslaglagt og personen gitt et «pålegg» om å møte for helsevesenet. Om personen
ikke møter til avtalen, blir det ingen reaksjon.

Narkotikasalg på internett
Det blir mer og mer vanlig med narkotikasalg via sosiale medier og internett. Ved at politiet mister
muligheten til å ransake narkotikabrukere og kjøperes telefoner og sosiale medier vil man i stor grad
miste grunnlaget for å skaffe informasjon og bevis mot slik omsetning. Siden kjøper ikke risikerer
straff så lenge narkotikasalget foregår innenlands, vil man sannsynligvis se en stor økning i denne
typen salg, som allerede i dag er svært ressurskrevende for politiet å forebygge og etterforske.
Politiet har allerede erfaring med at eksempelvis Snapchat benyttes for å selge narkotika til ungdom.
Når man vet hvor mye tid unge tilbringer på sosiale medier, er dette en svært egnet arena for
omsetning av narkotika. Det vil være høyst problematisk om politiet mister muligheten til å skaffe
viktig informasjon på disse mediene.

13

Mengden illegale rusmidler som skal falle inn under definisjonen bruk og besittelse
I dag straffes bruk og/eller besittelse av narkotika til egen bruk etter legemiddelloven. Større
mengder straffes etter straffelovens § 231 og kalles da oppbevaring. Mengder ment for salg omfattes
av straffeloven uansett mengde.
Besittelse omfatter narkotika i små mengder, og er rent midlertidig befatning med stoff som er
forbundet med egen bruk (jf. bl.a" Rt. 2005 s1319). Grensen mellom besittelse og oppbevaring går i
dag normalt ved én til to brukerdoser. Hver sak skal avgjøres individuelt, men tradisjonelt har
grensen mellom legemiddelloven og straffeloven gått ved rundt to gram for cannabis.
Grensen for når man kan avgjøre saker med forelegg omtales i Riksadvokatens rundskriv om
narkotika 02/2014. Når det gjelder cannabis, har denne grensen vært 15 gram.
Rusreformutvalgets flertall har foreslått å heve grensen for besittelse av cannabis til 15 gram. De
foreslåtte terskelverdiene er tilsvarende høye for alle typer narkotika. Det er altså ikke bare bruk og
besittelse av narkotika etter legemiddelloven som utvalget foreslår avkriminalisert. De foreslår også å
avkriminalisere mengder som i dag omfattes av straffelovens § 231, samt erverv av narkotika i
samme paragraf.
De foreslåtte mengdene vil være en gavepakke til narkotikasalg på offentlig sted og i skoler. Hvis man
kan gå med minst 20-30 brukerdoser av forskjellige typer stoff uten å risikere straff, blir politiets
forebyggende arbeid svært vanskeliggjort. Mistanke om salg vil da i stor grad kreve at man ikke blir
tatt på fersk gjerning for de mindre kvantum. Narkotikaselgere i våre nærmiljø tilpasser seg i dag
allerede til grensene for når man får forelegg og når man risikerer fengsel. I tillegg er ikke grensene
som rusreformutvalget foreslår justert for styrkegrad. Det som var ment å være 20-30 brukerdoser
kan for enkelte stoffer, være flere hundre brukerdoser. Vi snakker i enkelte eksempler om verdier for
flere titusen kroner.
NNPF er av den oppfatning at grensene som gjelder i dag bør videreføres, eventuelt at man legger
seg på mindretallet i rusreformutvalgets sitt forslag.
Det er uansett svært viktig at det er en åpning for subjektiv vurdering fra en politijurist. I noen
tilfeller utnyttes grensene av selgere. Noen brukere har høyere forbruk enn andre.

Skal misbruk av alkohol omfattes av reformen?
De lovlige rusmidlene er de mest utbredte og de som gir mest skade. De fleste ungdommer prøver
alkohol i ungdomsårene på fest. Noen blir da skadet eller gjør ting de angrer på, som å teste
narkotika. Det første rusmiddelet som våre medlemmer erfarer at barn og unge eventuelt begynner
med på daglig basis, er cannabis. Våre medlemmer ser svært få mindreårige som benytter alkohol
daglig, dette blir et mer utbredt problem blant voksne.
Fordi alkohol er et lovlig rusmiddel, har man få gode tiltak fra politiets side. NNPF stiller seg positiv til
at personer som åpenbart misbruker for eksempel alkohol eller andre lovlige rusmidler skal få tilbud
om og eventuelt pålegg om hjelp.

Bør bruk av dopingmidler omfattes av reformen?
NNPF minner om argumentasjonen som ble benyttet da bruk av dopingmidler ble kriminalisert i
2013. Den samme argumentasjonen er like aktuell i dag for å beholde muligheten for straff i mindre
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narkotikasaker. NNPF foreslår i sitt forslag at man skal opprettet innslagspunkt i alle landets
kommuner for dem som blir tatt for bruk av narkotika eller selv ønsker hjelp med å slutte med dette.
Det er i dag gode erfaringer med bruk av påtaleunnlatelser for de som blir avdekket for bruk av
dopingmidler. Akkurat som i narkotikasaker er kunnskapen om dopingbruk og tilgjengelig tilbud
svært varierende i landets kommuner.
Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt. Prosjektet arbeider
med et hovedmål om at brukere av anabole steroider med helseproblemer og deres pårørende
skal få kunnskapsbasert og god behandling uansett hvor i landet de bor. 17
Vi mener at innslagspunktene i kommunen også skal inneha kunnskap om og bidra til å systematisere
tilbudet også i saker som gjelder bruk av dopingmidler på lik linje med andre rusmidler.

NNPFs forslag til ny modell
NNPF mener det er reaksjonene når man blir tatt for bruk og besittelse som utgjør den virkelige
rusreformen. Gode og kunnskapsbaserte reaksjoner legger standarden for en human ruspolitikk.
NNPF mener at en ansvarlig rusreform minimum må ivareta følgende punkter:
•

Politiets hjemler til etterforskning i straffeprosesslovens fjerde del må videreføres også i
saker som omhandler bruk, besittelse og erverv av narkotika. Selv tilsynelatende små
endringer her vil få store konsekvenser for politiets mulighet til å arbeide forebyggende og
bekjempe omsetning av narkotika.

•

Rullebladets forebyggende funksjon må ivaretas opp mot utsatte arbeidsplasser,
våpensøknader, førerkort mm.

•

Det må være en reell konsekvens for dem som ikke ønsker eller følger opp tilbud om
helsehjelp. Det må være et tydelig skille i reaksjonen opp mot tungt rusavhengige kontra
rekreasjonsbrukere og ungdom.

•

Terskelverdiene som skiller mellom besittelse til eget bruk og oppbevaring bør maksimalt
økes til mindretallets i rusreformutvalgets innstilling. Det vil kunne forekomme noen få saker
som åpenbart omhandler egen bruk av narkotika, men som faller litt utenfor disse
terskelverdiene. I slike tilfeller bør påtalemyndigheten kunne bruke påtaleunnlatelser med
vilkår om behandling etter en skjønnsmessig vurdering.

Rusreformutvalgets kunnskapsgrunnlag viser at man sannsynligvis ikke kan gjennomføre en ansvarlig
rusreform gjennom en avkriminalisering uten tunge regelendringer med uante konsekvenser. Det vil
påløpe store kostnader og en stor risiko for økt bruk og skader i samfunnet.
Utvalgsmedlem Swahn har tatt dissen. I sin prinsipale anbefaling (punkt 20.4.1) i rusreformutvalgets
rapport:

17

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonalkompetansetjeneste-tsb/vare-prosjekter/steroideprosjektet
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«Min anbefaling er å videreføre dagens mulighet for bruk av straff, dog med
enkelte presiseringer: Bruk av straff ovenfor de som er narkotikaavhengige
(problembrukere), anbefales som hovedregel ikke, fordi det etter mitt syn er svært
liten eller ingen individualpreventiv effekt for denne brukergruppen. I tillegg vil det
være å legge sten til byrden for en allerede tungt belastet gruppe i befolkningen.
Praksis for som hovedregel ikke å anvende straff i slike saker, kan reguleres
gjennom for eksempel påtaledirektiv.
For å styrke helsehjelpen til problembrukere bør det, i tillegg til den styrkede
helsehjelpen som foreslås i flertallets modell, pålegges kommunene å opprette
drop-in plasser som er tilgjengelige 24 timer i døgnet. På den måten kan politiet
eller andre bidra til å utnytte eventuell motivasjon som finnes hos brukeren der og
da når vedkommende blir avdekket av politiet.
For ikke-avhengige brukere av narkotika (eksperimentbrukere og
rekreasjonsbrukere, inkludert personer under 18 år) anbefaler jeg å opprettholde
mulighet for bruk av straff, men med en utvidelse av de alternative
straffereaksjoner.
Det kvalitative innholdet i dagens alternative straffereaksjoner anbefales
forbedret, og andelen der det brukes alternative straffereaksjoner for denne
gruppen, anbefales økt. For personer under 18 år som avdekkes for bruk og
besittelse av narkotika, anbefales i tillegg en pålagt foreldreveiledningssamtale
utført av ruskonsulent i kommunen.»
NNPF støtter Swahns prinsipale anbefaling og mener at en rusreform bør gjøres ved å benytte
dagens lovverk og utnytte muligheten som ligger i påtaleunnlatelser.
Straffelovens § 29 lister opp det som etter straffelovens definisjon er å anse som straff, for eksempel
fengselsstraff. Påtaleunnlatelser listes opp i § 30 som «Andre strafferettslige reaksjoner». Etter EMK
og andre definisjoner vil både påtaleunnlatelser og mange av tiltakene i Portugal sin modell for
avkriminalisering kunne omfattes av straffebegrepet. Dette mener NNPF ikke er til å unngå i en
effektiv modell.
Våre medlemmer som jobber med barn og unge melder at mange foreldre ønsker tilgang på frivillige
ruskontrakter til barn de er bekymret for. Det bør i en ny ordning legges til rette for at man kan
komme inn under en frivillig ordning før man eventuelt blir avdekket av politiet igjennom en
straffesak. På den måten har politi, utekontakter osv. et fast innslagspunkt man kan henvise til også
utenfor straffesaker.
I tillegg til Swahns anbefalinger ønsker NNPF:
•

Et påbud om at alle kommuner skal opprette ett felles innslagspunkt for dem som frivillig
ønsker hjelp eller er blitt avdekket av politiet for bruk og besittelse til eget bruk. Dette
innslagspunktet skal ha oversikt over kommunens totale tilbud i slike saker og sikre at alle
brukere får et skreddersydd tilbud tilpasset sin situasjon.

•

At alle kommuner pålegges et minimum av tiltak for å hjelpe dem med rusproblemer. Vi
anbefaler at TIUR-modellen fra Ringsaker kommune innføres på landsbasis og at dette
finansieres fra sentralt hold.
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o

Alle kommuner pålegges å minimum ha tilbud om ruskontrakter med rustesting
kombinert med samtaler med kompetent fagperson både for dem som blir henvist
fra justis og for dem som frivillig ønsker hjelp. Dette skal betales av det offentlige og
medføre minst mulig tidsbruk og ulempe for den som ønsker hjelp.

•

Det bør innføres en ekstra paragraf i politiloven som gir politibetjenter anledning til å
pålegge en person med åpenbare rusproblemer å møte for helse og sosialvesenet uavhengig
av om bruk av det aktuelle rusmiddelet er straffbart i seg selv.

•

Forelegg i mindre narkotikasaker bør gjøres inntektsjusterte slik at de blir mer treffsikre.

Man står da med tre mulige «innganger» til kommunens innslagspunkt i en ny modell:
1. Man ønsker hjelp frivillig og kan henvises av for eksempel forebyggende politi og andre til et
fast innslagspunkt.
2. Man henvises gjennom en påtaleunnlatelse med vilkår som en reaksjon på en straffesak eller
som en del av ungdomsstraff eller lignende.
3. Man pålegges å møte av en politibetjent etter politiloven uavhengig av om rusmiddelet det
gjelder er oppført på narkotikalisten.

På vegne av Norsk Narkotikapolitiforening,

Jan Erik Bresil
Styreleder

For ytterligere kunnskap om fagfeltet anbefaler vi våre nyttige lenker om narkotika på www.nnpf.no
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19/3761-

29. april 2020

Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 - invitasjon til å gi innspill
Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med arbeidet med en nasjonal alkoholstrategi og
inviterer alle interesserte til å gi innspill innen 15. juni 2020.
Rammer og bakgrunn for strategien er nærmere omtalt på nettstedet regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/arbeid-med-nasjonal-alkoholstrategi-20202025-invitasjon-til-a-gi-innspill/id2700310/
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Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker
Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i
barneloven. Høringsfristen er 31. august 2020.
Høringsnotatet gjelder bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker som behandles av
domstolene. Departements mål er å øke kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges
arbeid og domstolenes avgjørelser. For å oppnå disse målene foreslår vi særlig følgende:




Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetsvurdere sakkyndigrapporter i
foreldretvistsaker før retten kan bruke dem som bevis.
En henvisning i barneloven til tvistelovens regler om rettens oppnevning av mer enn
én sakkyndig.
En forskriftshjemmel om krav til utforming av sakkyndiges mandater og rapporter.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere
om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" (grønn knapp). Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste
opp vedlegg. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert
sammen med øvrige høringsuttalelser.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Maria Skare Larsen på e-post MariaSkare.Larsen@bfd.dep.no eller telefon 22 24 25 82.
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Om kontroll av sakkyndigrapporter i Barnesakkyndig kommisjon, rettens
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Hovedinnhold
Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 8. april
1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova).
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Forslagene gjelder bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker som behandles av domstolene.
Departementets mål er å øke kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og
domstolenes avgjørelser.
Forslagene inngår i regjeringens barnereform der et av to hovedformål er å gi alle barn like
muligheter.

Problemet
Foreldretvistsaker gjelder uenighet mellom foreldre med felles barn om foreldreansvar,
barnets faste bosted, samvær og/eller flytting med barnet ut av landet. I forholdsvis mange
av sakene er det påstander om vold, overgrep rus eller psykiatri. Dette krever fagkunnskap,
særlig om foreldrenes omsorgsevne og barnas omsorgsbehov, som retten oftest ikke har.
I slike tilfeller kan retten oppnevne en sakkyndig til å utrede sakens faktiske sider og
utarbeide en rapport. Rapportene kan bli avgjørende for domsutfallet, og er viktige for å
avklare barnets omsorgsbehov.
Departementets utredning viser at kvaliteten på sakkyndigrapportene i foreldretvistsaker
varierer for mye, og at lav kvalitet ikke alltid blir avdekket av retten. Dette kan føre til uriktige
avgjørelser og at barn vokser opp i uheldige eller skadelige omsorgssituasjoner.

Forslagene
Departementet foreslår at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetsvurdere
sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker før retten kan bruke dem som bevis. Kommisjonen
vurderer i dag kun rapporter i barnevernssaker. Formålet er å bedre den etterfølgende
kontrollen med og kvalitetssikringen av rapportene i enkeltsaker. Dette er i tråd med et
forslag i Særdomstolsutvalgets NOU 2017: 8. Forslaget fikk støtte under høringen av NOUen.
Departementet foreslår også at barneloven skal inneholde en henvisning til tvistelovens
regler om rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig. Formålet er å gi en pedagogisk
påminnelse til retten om å vurdere behovet for flere sakkyndige slik at saken tilføres
nødvendig bredde- og spisskompetanse.
Videre foreslår departementet en forskriftshjemmel om krav til utformingen av sakkyndiges
mandater og rapporter. Formålet er å heve den generelle kvaliteten på sakkyndigarbeidet i
foreldretvistsaker for domstolen, slik at alle slike saker utredes godt nok fra start. Dette kan i
tillegg gjøre BSKs kontroll kan enda mer effektiv og målrettet.
Ved utformingen av forslagene har departementet tatt hensyn til at det noen steder i landet
kan være vanskelig å rekruttere og beholde godt kvalifiserte sakkyndige. BSK kan gjøre det
tryggere for sakkyndige å påta seg oppdrag for retten fordi kommisjonens vurdering kan
være en ryggdekning for den enkelte i møte med retten og partene. Forslaget om at
barneloven skal henvise til tvistelovens regler om rettens oppnevning av mer enn én
sakkyndig, er ikke ment å føre til at normen skal være to sakkyndige i alle saker.
Henvisningen er ment som en pedagogisk påminnelse om at retten har en særskilt plikt til å
vurdere behovet. Retten kan i visse tilfeller ha nytte av flere sakkyndige for å dekke behovet
for ulik kompetanse og/eller spisskompetanse. Dette kan for eksempel gjelde i saker med
spørsmål om personlighetsforstyrrelser, psykiske lidelser eller annen sykdom hos foreldrene,
eventuelt i saker med påstander om vold og overgrep. Bruken av to sakkyndige i slike
vanskelige eller komplekse saker kan gjøre det mindre belastende å være sakkyndig.
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Tydeligere krav til sakkyndiges mandater og rapporter kan skape større forutsigbarhet om
hvilke forventninger som stilles til den enkelte og hva retten kan be den sakkyndige om.
Forslagene er derfor egnet til å støtte opp om rekrutteringen av og tilgangen på sakkyndige.
Forslagene vil gi nye rettssikkerhetsgarantier i loven når det gjelder bruken av sakkyndige i
foreldretvistsaker. Dette kan bidra til økt kvalitet i sakkyndigarbeidet og forebygge vold og
overgrep mot barn. Forslagene er dermed egnet til å sikre en praksis som er godt i samsvar
med våre menneskerettslige forpliktelser etter Grunnloven og
menneskerettighetskonvensjoner.
Forslagene innebærer også lave merutgifter for staten, og kan gi innsparingsgevinster i form
av færre gjengangersaker. Det er fordi forslagene kan gi økt tillit til de sakkyndige og rettens
avgjørelser og føre til at de vanskeligste sakene utredes bedre fra start. Det er også
muligheter for å dra nytte av flere stordriftsfordeler ettersom BSK allerede vurderer
sakkyndigrapporter i barnevernssaker.

Bakgrunn og avgrensning
Kjennetegn ved foreldretvistsaker
Det er foreldrene som er parter i en foreldretvistsak, men midtpunktet vil likevel alltid være
barnet. Barnet er verken part og normalt heller ikke tilstede når retten treffer sin avgjørelse.
Avgjørelsene kan være svært inngripende overfor de berørte parter, som når en forelder blir
nektet samvær med barnet sitt eller blir fratatt foreldreansvaret.
Avgjørelsene kan videre gjelde barn som har behov for beskyttelse. Det er en alvorlig
bekymring for barnets omsorgssituasjon i en nokså stor andel av sakene som går til
hovedforhandling. Det kan for eksempel være satt fram påstander om vold, overgrep, rus
eller psykiatri. I slike tilfeller må retten ta stilling til hva som er sannsynlig på bakgrunn av
sakens bevis.
Saksbehandlings- og prosessreglene i barneloven og lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og
rettergang i sivile saker (tvisteloven) skal bidra til at foreldretvistsakene blir godt opplyst slikt
at retten kan treffe forsvarlige avgjørelser til barnets beste. I foreldretvistsaker har retten et
særskilt ansvar for sakens opplysning. Krav til sakens opplysning følger også av Grunnloven
og menneskerettighetene.
I mange saker oppnevner retten en sakkyndig som skal tilføre saken spesiell fagkunnskap
om foreldrenes omsorgsevne og barnas omsorgsbehov. Den sakkyndige kan tilføre sin
kunnskap gjennom å mekle og/eller veilede partene eller ved å utrede faktiske forhold.
Sakkyndige tilfører kunnskap om for eksempel psykologi og medisin knyttet til barnet og/eller
foreldrene. Dette kan gjelde kunnskap om relasjoner og tilknytning, og bruk av evnetester. I
tillegg vil det i en del tilfeller være behov for kunnskap om eventuelle
personlighetsforstyrrelser, psykiske lidelser eller annen sykdom hos foreldrene og hvordan
dette påvirker barnet. Den sakkyndiges rapport legger til rette for kontradiksjon under
hovedforhandling, og bidrar således til en forsvarlig opplysning av saken.

Prosessen forut for høringsnotatet
Det går fram av Barne- og familiedepartements Prop. 1 S (2019-2020) side 56 at regjeringen
vil se nærmere på forslaget fra Særdomstolsutvalget om å utvide ansvarsområdet til
Barnesakkyndig kommisjon til også å omfatte kvalitetsvurdering av rapporter avgitt av
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sakkyndige i foreldretvistsaker. Videre står det at departementet skal utrede konsekvenser
og kostnader ved ulike alternative løsninger.
Høringsnotatet bygger på en forhåndsvurdering i henhold til utredningsinstruksen, DFØs
veileder og DFØs veileder om samfunnsøkonomiske analyser. Sentralt her er å kartlegge
problemet og årsakene til dette, vurdere eksisterende tiltak og behovet for nye tiltak. I dette
arbeidet har departementet tatt utgangspunkt i relevante utredninger og rapporter om
sakkyndighetsfeltet. Dette omfatter også utredninger om bruken av rettspsykiatriske
sakkyndige i straffesaker. Departementet har utredet saken i samråd med berørte
departement. Videre er følgende sentrale aktører konsultert i forbindelse med
forhåndsvurderingen av saken:
 Barnesakkyndig kommisjon
 Den rettsmedisinske kommisjon
 Norsk psykologforening og styringsgruppen for utdanningsprogrammet for barnefaglige
sakkyndige
 Domstoladministrasjonen
 Barneombudet.
Departementet har for øvrig deltatt på møte hos Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk
sakkyndige (NERS). NERS fører en nasjonal oversikt over rettspsykiatrisk sakkyndige som
oppfyller visse kompetansekrav, administrerer en rekvireringsordning for rettspsykiatrisk
sakkyndige på landsbasis og lager årlig statistikk over rekvireringer og oppnevninger av
sakkyndige. Videre har departementet deltatt som observatører på kurs i strafferett og
straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs). Kurset arrangeres av Den
rettsmedisinske kommisjon (DRK).1 Vi har også møtt Ressursgruppen Juss og Helse.

Forslag i NOU-er og lovproposisjoner
Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker og barnevernssaker
Særdomstolsutvalget leverte sin NOU 2017: 8 Særdomstoler på ny områder? 9. mars 2017.
Utvalget hadde blant annet i mandat å "vurdere bruken og kvalitetssikringen av
sakkyndigerklæringer og sakkyndig arbeid i barnelov- og barnevernlovsaker, samt tilgangen
til sakkyndige". Særdomstolsutvalget foreslår at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) bør
kvalitetsvurdere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker. Utvalget påpeker at den generelle
kvaliteten på disse rapportene ikke er bedre enn det som var utgangspunktet for
barnevernssakene da BSK ble etablert. Utvalget viser til Agenda Kaupangs evaluering av
BSK fra 2015.2
Særdomstolsutvalget uttaler seg også om utdanningsprogrammet for barnefaglige
sakkyndige. Barne- og familiedepartementet har det overordnete ansvaret for utdanningen,
mens Psykologforeningen står for gjennomføringen. Utvalget tar til orde for at en
interesseorganisasjon (Psykologforeningen) ikke bør ha dette ansvaret. Dette begrunnes i at
utdanningen omfatter andre faggrupper enn psykologer.
Barne- og familiedepartementet har også et overordnet ansvar for et register over
sakkyndige som har gjennomført utdanningsprogrammet. Særdomstolsutvalget påpeker at
1

Departementet planlegger også å delta som observatør på utdanningsprogrammet for barnefaglige

sakkyndige.
2

Agenda Kaupang, Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde

(2015).

Side 5 av 51

registeret gir lite informasjon og at det bærer preg av at det ikke vedlikeholdes særlig aktivt.
Ifølge utvalget har det derfor begrenset nytteverdi. I likhet med utdanningsprogrammet,
administreres registeret av Psykologforeningen. Etter utvalgets syn bør denne oppgaven
ligge til et forvaltningsorgan med beslektede oppgaver, og ikke til en interesseorganisasjon.
Når det gjelder tilgang på sakkyndige uttaler utvalget at det ikke er noen jevn fordeling ut
over landet av personer som kan opptre som sakkyndig, men at de aktuelle reiser en del for
å kunne utføre oppdrag ulike steder. Utvalgets inntrykk er at dekningen for domstolenes
vedkommende i dag oppleves som forholdsvis grei i og rundt de største byene. Andre
steder, og for andre aktører, kan tilgangen være vanskeligere. I fagmiljøet er det en viss
bekymring for rekrutteringen av nye sakkyndige.
Bruken av sakkyndige i straffesaker
Departementet har også sett hen til utredninger og forarbeider som gjelder bruken av særlig
rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker. Det er nylig foreslått og vedtatt flere lovendringer
som er av relevans og interesse for bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker.
Tilregnelighetsutvalget foreslår i NOU 2014: 10 enkelte endringer i reglene om bruken av
rettspsykiatriske sakkyndige i straffesaker. Utvalget foreslår blant annet at det som
hovedregel bør oppnevnes to sakkyndige, hvorav en skal være godkjent som spesialist når
det skal foretas en rettspsykiatrisk undersøkelse. I tillegg foreslår utvalget å forskriftsfeste
generelle minstekrav til mandat.
Justis- og beredskapsdepartementet fulgte opp forslagene i Prop. 154 L (2016-2017)
Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og
sakkyndighet). Departementet foreslo også å etablere en nasjonal enhet for rettspsykiatrisk
sakkyndighet som veiledende organ ved oppnevning av sakkyndige. Stortinget har vedtatt
endringene i lov 21. juni 2019 nr. 48. Endringene er ikke trådt i kraft.
Straffeprosesslovutvalget har i NOU 2016: 24 også forslag som gjelder bruken av
sakkyndige i straffesaker. Utvalget foreslår blant annet nye habilitetsregler for sakkyndige,
og å lovfeste generelle krav til sakkyndiges mandater og rapporter.

Andre utredninger om sakkyndige
Agenda Kaupang (2015) fant at etableringen av Barnesakkyndig kommisjon (BSK) har
bidratt til økt rettssikkerhet i barnevernssaker, og anbefaler at kommisjonen også bør
vurdere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker. Sakkyndige, advokater, barnevernledere og
tingrettsdommere gav overfor Agenda Kaupang uttrykk for at det er større forskjeller i kvalitet
på sakkyndigrapporter etter barneloven enn etter barnevernloven. Agenda Kaupang (2017)
fant at registeret ikke nødvendigvis bidrar til at retten kan velge sakkyndige med rett
kompetanse. Når det gjelder utdanningsprogrammet, fant Agenda Kaupang at det har bidratt
til å styrke kandidatenes kompetanse om sakkyndigarbeid i barnelovsaker, men at
utdanningen har svakheter.3

3

Agenda Kaupang, Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige (2017).
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Koch (2008) fant blant annet forskjell i hvordan respondentene/foreldrene opplever den
sakkyndiges bidrag til løsning i saken. Blant gjengangersakene er flere foreldre usikre eller
negative.4 Dette samsvarer med funn til Oxford Research (2016).5
Sentrale aktører på området, som Oslo tingrett og Domstoladministrasjonen (DA), har
henvendt seg til departementet og uttrykt bekymring for kvaliteten på enkelte
sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker. Barneombudet har også gitt uttrykk for den samme
bekymringen (2014).6

Spørsmål som følges opp i andre løp
Barnevoldsutvalgets forslag om sakkyndige i foreldretvistsaker og barnevernssaker
Barnevoldsutvalget foreslår i NOU 2017: 12 Svikt og svik å innføre kompetansekrav til
psykologer som tar på seg barnesakkyndige oppdrag, og å vurdere å innføre et krav om at
barnesakkyndige har spesialistkompetanse i en spesialitet som er relevant for mandatet.
Dette foreslås på bakgrunn av en omtale av de barnevernssakene som utvalget
gjennomgikk. Forslagene er derfor ikke utredet for bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker.
Særdomstolsutvalget verken drøfter eller anbefaler kompetansekrav.
Etter departements syn kan forslagene i dette høringsnotatet oppnå det overordnede målet
om å øke kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og domstolenes
avgjørelser, samtidig som disse ikke vil virke negativt inn på tilgangen på sakkyndige som
allerede er lav i distriktene. Departementet vil derfor ikke foreta en nærmere utredning av
kompetansekrav for sakkyndige i foreldretvistsaker nå.
Når det gjelder barnevernssaker viser departementet til høringsnotatet om kompetanse i
barnevernet som ble sendt på høring 30. mars 2020. I høringsnotatet foreslår departementet
blant annet å lovfeste krav om relevant master for ansatte i den kommunale
barnevernstjenesten som skal utføre nærmere bestemte oppgaver, herunder gjennomføring
av undersøkelser. I høringsnotatet er det foreslått at kravet også skal omfatte sakkyndige
som barnevernstjenesten har engasjert etter barnevernloven § 4-3. Departementet viser til at
sakkyndige som benyttes av barneverntjenesten i forbindelse med en undersøkelse,
minimum bør ha utdanning på tilsvarende nivå som barneverntjenestens egne ansatte.
Utover minimumskravet er det i høringsnotatet presisert at det er kommunens ansvar å
vurdere hvilken kompetanse den sakkyndige må ha for å utrede saken. Høringsfristen er 30.
juni 2020.
Departementet viser også til høringsnotat av 30. mars 2020 om endringer i barnevernloven
om regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet. Departementet foreslår å gi en
forskriftshjemmel om at det kan gis bestemmelser om krav til sakkyndiges mandater,
rapporter og egenerklæringer. Høringsfristen er 30. juni 2020.
Etter departements syn kan forslagene redegjort for over samlet bidra til å øke kvaliteten på
og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid i barnevernssaker. Det vises også til informasjon
gitt nedenfor under overskriften Utvikling av utdanningsprogrammet, registeret og veiledere.
På bakgrunn av det arbeidet som nå pågår, legger departementet ikke opp til å foreta en
nærmere utredning av kompetansekrav til sakkyndige i barnevernssaker.

4

Katrin Koch, Evaluering av saksbehandlingsreglene for domstolene i barneloven (2008).

5

Oxford Research, Domstolsbehandlingen av foreldretvister (2016).

6

Barneombudet, Barnets stemme stilner i stormen (2014).
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Barnevoldsutvalget tok for øvrig til orde for det stimuleres til forskning på barnesakkyndig
arbeid. Departementet viser til at Høgskulen på Vestlandet har mottatt midler fra
Forskningsrådet for å undersøke innholdet i sakkyndigrapporter i barnevernssaker, og
hvordan barnevernet og rettssystemet bruker disse.
Utvikling av utdanningsprogrammet, registeret og veiledere
For å oppnå departementets mål om øke kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges
arbeid og domstolenes avgjørelser, kan det være behov for å ta i bruk andre virkemidler enn
lovendringer. For sammenhengens skyld vil departementet derfor gi en kort oversikt over
andre aktuelle tiltak.
Når det gjelder behovet for å rekruttere og beholde godt kvalifiserte sakkyndige, er det
aktuelt å se nærmere på utdanningsprogrammet og registeret over sakkyndige i
barnevernssaker og foreldretvistsaker. Bufdir har fått i oppdrag å utrede hvordan disse kan
utvikles.
Når det gjelder målet om økt kvalitet på sakkyndig arbeid, har departementet gitt Bufdir i
oppdrag å oppdatere og revidere Veiledende retningslinjer for sakkyndigarbeid i
barnevernssaker. Bufdir har også fått i oppdrag å utvide disse til å også omfatte
foreldretvistsaker.
Det er for øvrig utgitt flere veiledere som inneholder retningslinjer om bruken av sakkyndige.
Det er imidlertid ikke utgitt én samlet veileder, og veilederne som finnes, er utgitt av og rettet
mot ulike aktører. Dette er noe som det eventuelt på sikt kan ses nærmere på, herunder om
det er hensiktsmessig med et felles nettsted med informasjon om bruken av sakkyndige i
foreldretvistsaker og barnevernssaker.
Særdomstolsutvalgets anbefaling om å samle behandlingen av barnevernssakene og
foreldretvistsakene i utvalgte tingretter
Særdomstolsutvalget anbefalte i NOU 2017: 8 å samle behandlingen av barnevernssakene
og foreldretvistene i noen tingretter. Regjeringen har besluttet å følge opp utvalgets
anbefaling.
I 2017 satte regjeringen ned Domstolkommisjonen for å utrede domstolenes organisering.
Domstolkommisjonen leverte sin første utredning, NOU 2019: 17 Domstolstruktur, 1. oktober
2019. Kommisjonen foreslår å redusere antallet tingretter for å få større fagmiljøer. Formålet
er å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt høy tillit til domstolene og bedre ressursutnyttelsen.
Kommisjonen mener at alle tingrettene i en ny struktur i utgangspunktet bør være av en slik
størrelse at de er i stand til å behandle barnesakene ut fra de kriteriene
Særdomstolsutvalget har stilt opp. Det sentrale poenget er ifølge kommisjonen at
barnesakene må samles i færre og større enheter, med mulighet for større grad av
spesialisering.
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt Domstolkommisjonens utredning på høring
sammen med et alternativt forslag. Det alternativet forslaget går ut på å endre rettskretsene i
tråd med flertallet i kommisjonens forslag, men opprettholde alle dagens rettssteder.
Forslaget vil i likhet med kommisjonens forslag skape sterke fagmiljøer og legge til rette for
moderat spesialisering. Dette vil bidra til å styrke behandlingen av barnesaker i domstolene,
i tråd med Særdomstolsutvalgets anbefaling. Høringsfristen er utsatt til 2. juni 2020.
Krav om politiattest for sakkyndige
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En interdepartemental arbeidsgruppe foreslår å innføre nye hjemler til å kreve
barneomsorgsattest for blant annet offentlig oppnevnte sakkyndige i saker etter
barnevernloven og i saker for domstolen etter barneloven. Rapporten til arbeidsgruppen ble
sendt på høring 15. juli 2019 med høringsfrist 31. oktober 2019. Regjeringen har foreløpig
ikke tatt stilling til forslagene.

Gjeldende rett og eksisterende tiltak
Bruken av fagkyndighet i sivile saker
Innledning
Fagkyndighet kan tilføres en sak på flere måter for å ivareta hensynene til en forsvarlig og
tillitvekkende saksbehandling. Dette kan skje ved at retten settes med fagkyndige
meddommere i tillegg til den juridiske dommeren. Retten kan også oppnevne en sakkyndig
for å utrede et bestemt saksforhold i en rapport, og/eller innkalle et sakkyndig vitne.
Departementet vil i det følgende gjennomgå reglene i tvisteloven og lov 13. august 1915 nr.
5 om domstolene (domstolloven) om fagkyndighet, i tillegg til barnelovens spesialregler om
bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker.
Det er gitt anbefalinger om praksis rundt bruken av sakkyndige i ulike rundskriv og
retningslinjer. Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har for eksempel utarbeidet Q1158 Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernssaker for
barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen (2009). Informasjonsheftet
Barnefordelingssaker der det er påstander om vold (2008), med retningslinjer om hvordan
disse sakene bør behandles, gir blant annet veiledning om hvordan mandater for sakkyndige
i slike saker kan utformes.
Dommerforeningen, Riksadvokaten, Regjeringsadvokaten og Advokatforeningen, som er
sentrale aktører i rettspleien, har utarbeidet Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene
(2014). Retningslinjene gir anbefalinger for sakkyndig arbeid i domstolene, som kan
anvendes både i sivile saker og straffesaker. Domstoladministrasjonen (DA) har utarbeidet
en Nasjonal veileder for behandling av foreldretvistsaker (videreutviklet og oppdatert mars
2019) som kort omtaler bruken av sakkyndige i slike saker.

Fagkyndige meddommere
Foreldretvister saker skal i tingretten som hovedregel behandles av én fagdommer som er
ansatt ved vedkommende tingrett, jf. domstolloven §§ 21, jf. 19. I tillegg til fagdommer(ne)
kan retten under hovedforhandlingen settes med to meddommere dersom en av partene
krever det eller retten finner det ønskelig, jf. tvisteloven § 9-12 første ledd.
Meddommerne skal være fagkyndige dersom hensynet til forsvarlig behandling av saken
tilsier det, jf. tvisteloven § 9-12 andre ledd. En fagkyndig meddommer skal ha fagkyndighet
tilpasset saken, jf. tvisteloven § 9-12 tredje ledd. Av samme bestemmelse følger det at det
kan oppnevnes meddommere med ulik fagkyndighet.
Bruken av fagkyndige meddommere i foreldretvistsaker er omtalt i
Domstoladministrasjonens (DA) veileder kalt Nasjonal veileder for behandling av
foreldretvister (videreutviklet og oppdatert mars 2019). Ifølge veilederen punkt 6 side 14 kan
det være hensiktsmessig å oppnevne fagkyndig meddommere når det allerede foreligger
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omfattende dokumentasjon og vurderinger fra ulike instanser, og det først og fremst er
behov for fagkyndighet ved bevisvurderingen.
Det er særbestemmelser om meddommere for saker om administrative tvangsinngrep i
helse- og sosialsektoren. I slike saker skal det som hovedregel være én lek og én fagkyndig
meddommer i tillegg til én fagdommer. Dette gjelder for eksempel i barnevernssaker for
domstolene. Se tvisteloven § 36-4.

Sakkyndig bevis
Innledning
Sakkyndigbevis er en fagkyndig vurdering av faktiske forhold i saken, jf. tvisteloven § 25-1.
Retten er ikke bundet av den sakkyndiges standpunkt. Hvilken vekt som skal tillegges en
sakkyndigrapport, må retten avgjøre på grunnlag av prinsippet om fri bevisbedømmelse, se
tvisteloven § 21-2.
Sakkyndige avgir normalt en skriftlig erklæring/rapport som vil inngå som en del av sakens
faktum/bevismateriale. Den sakkyndige har i domstolene i tillegg en plikt til å møte for å avgi
forklaring etter innkalling fra retten, jf. tvisteloven § 25-5. Det er som hovedregel partene
som må dekke utgiftene til egne sakkyndige i sivile saker. Den som blir oppnevnt som
sakkyndig av retten har rett til å få dekket reise- og oppholdsutgifter etter statens regulativ,
og har i tillegg krav på godtgjørelse fra statskassen for sin tjenestegjøring. Dette følger av
lov 21. juni 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelser mv. § 9 andre ledd og § 10
første ledd første punktum og forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige
til advokater mv. § 1 andre ledd.
Vilkår for å oppnevne en sakkyndig
Hovedvilkåret for rettens oppnevning av en sakkyndig er at det er "nødvendig for å få et
forsvarlig faktisk avgjørelsesgrunnlag", jf. tvisteloven § 25-2.
Et annet vilkår for å oppnevne en sakkyndig er at det tilfredsstiller det alminnelige
kravet til proporsjonalitet ved at det skal være et rimelig forhold mellom den
betydning tvisten har og omfanget av bevisføringen, jf. tvisteloven § 21-8.
Tvisteloven § 25-2 andre ledd gir også retten adgang til, på nærmere angitte vilkår,
å oppnevne sakkyndig dersom dette er nødvendig for å sikre balansen mellom
partene i bevisførselen. Bestemmelsen er et utslag av likebehandlingsprinsippet.
I aktørenes Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene (2014) nr. 1 er det anbefalt at
retten ved oppnevning, tar hensyn til om det faktiske temaet krever kunnskap ut over
allmennkunnskap, om domstolen vil ha nytte av det sakkyndige beviset og om bevistemaet
kan opplyses tilstrekkelig godt gjennom andre bevismidler.
Oppnevning av sakkyndige kan skje i alle rettsinstanser, med unntak av forliksrådet, jf.
tvisteloven § 6-8 fjerde ledd andre punktum. I forliksrådet kan imidlertid vitner tillates ført
frivillig dersom det er av vesentlig betydning og ikke vil forsinke saken, men forliksrådet kan
ikke pålegge vitner å møte, jf. tvisteloven § 6-8 fjerde ledd.
Partene kan også på eget initiativ bestille sakkyndigrapporter og føre den sakkyndige som
vitne, jf. tvisteloven § 25-6. Da gjelder ikke tvistelovens regler om når det kan oppnevnes
sakkyndig, og retten har ingen innflytelse på hvem som velges.
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Hvem kan være sakkyndig, mandat, sakkyndigrapport mv.
Det stilles ingen formelle krav for å bli engasjert eller oppnevnt som sakkyndig utover at
retten skal velge personer som har den "nødvendige kyndighet og erfaring", jf. tvisteloven §
25-3 andre ledd. I tillegg må den sakkyndige være habil, jf. tvisteloven § 25-3 tredje ledd. En
sakkyndig som ville ha vært inhabil som dommer i saken, skal ikke oppnevnes.
Partene har rett til å uttale seg om valget av sakkyndig. Dette følger av generelle regler om
kontradiksjon, som kommer til uttrykk i tvisteloven § 11-1 tredje ledd, og forutsetningsvis av
§ 25-3 andre ledd tredje punktum. Se Schei m.fl., Tvisteloven kommentarutgave til
tvisteloven § 25-3 i Juridika.no 2020.
Retten skal fastsette et mandat for den sakkyndige og gi nødvendige instrukser. Retten kan
pålegge partene å utarbeide et forslag til mandat. Dette følger av tvisteloven § 25-4. Før
mandatet blir fastsatt, må partene også gis anledning til å uttale seg, se tvisteloven § 9-6
første ledd.
Den sakkyndige skal utarbeide en skriftlig rapport hvis ikke retten har bestemt noe annet, jf.
tvisteloven § 25-5 første ledd, og avgir muntlig forklaring etter rettes innkalling, jf. tvisteloven
§ 25-5 andre ledd. Rapporten kan alltid føres som bevis selv om den sakkyndige ikke
innkalles som vitne i saken, jf. tvisteloven § 21-12 første ledd.
Noen ganger vil den sakkyndige kunne få et bedre grunnlag for sin vurdering ved å følge
bevisføringen under hovedforhandlingen. Partene og retten vil da også få anledning til å
stille den sakkyndige spørsmål. I lovkommentaren til tvisteloven blir det påpekt at den
sakkyndige bør innkalles dersom rapporten står noenlunde sentralt i saken. Se Schei m.fl.,
Tvisteloven kommentarutgave til tvisteloven § 25-5 i Juridika.no 2020.

Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker
Sakkyndige kan ha flere roller etter barneloven
Barneloven § 61 angir virkemidler for rettens behandling av foreldretvistsaker og regulerer
bruken av sakkyndige. Bestemmelsen legger opp til en variert bruk hvor den sakkyndige kan
ha opptil tre ulike roller: som mekler, utreder og veileder. Dette er ment å legge til rette for
flere og bedre avtaleløsninger hvor barneperspektivet er i fokus.
Det følger av barneloven § 61 første ledd nr. 1 at retten som hovedregel skal holde ett eller
flere forberedende møter med partene og at retten kan bistås av en sakkyndig på dette
stadiet av prosessen. Formålet med å trekke inn sakkyndige så tidlig under
saksforberedelsen er å forsøke å løse konflikten mellom foreldrene ved å inngå en avtale.
I stedet for å gjennomføre hovedforhandling kan retten vise partene til mekling dersom
saken egner seg for det. Slik mekling kan blant annet gjennomføres av en sakkyndig jf.
barneloven § 61 første ledd nr. 2.
Retten kan videre bruke en sakkyndig som utreder etter barneloven § 61 første ledd nr. 3.
Etter barneloven § 61 første ledd nr. 4 kan dommeren ha samtaler med barnet. Dommeren
kan la seg bistå av en sakkyndig eller la en sakkyndig ha samtaler med barnet alene. Retten
kan gi partene mulighet til å prøve ut en foreløpig avtale for en nærmere best tid, jf.
barneloven § 61 første ledd nr. 7. Retten kan oppnevne en sakkyndig eller en annen egnet
person til å veilede partene i prøveperioden.
Det er staten som dekker kostnadene til bruken av sakkyndige etter barneloven § 61 første
ledd nr. 1, 2, 3, 4 og 7, jf. barneloven § 61 andre ledd. Etter nr. 3 skal staten dekke
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kostnadene til bruken av sakkyndige uavhengig av om det er partene eller retten som har
begjært den sakkyndige oppnevnt.
Som hovedregel kan det ikke ankes over rettens valg av bruk av sakkyndige etter
barneloven § 61. Dette følger av barneloven § 62. Unntak gjelder for avgjørelse om å nekte
å oppnevne sakkyndig etter barneloven § 61 første ledd nr. 3.
Høringsnotatet gjelder tilfeller der retten bruker den sakkyndige som utreder etter barneloven
§ 61 første ledd nr. 3. Det er denne bruken departementet vil omtale i det følgende. Dette er
de tradisjonelle sakkyndige oppdragene.

Tilfeller der den sakkyndige brukes som utreder
Rettens oppnevning av sakkyndig som utreder er regulert i barneloven § 61 første ledd nr. 3:
"Der det trengst, bør retten oppnemne sakkunnig til å uttale seg om eitt eller fleire av spørsmåla
som saka reiser. Der det er sett fram påstandar om vald, overgrep, rus eller psykisk liding og saka
ikkje er tilstrekkeleg opplyst på anna måte, kan retten oppnemne ein sakkunnig."
Spørsmålet om det skal oppnevnes en sakkyndig etter denne bestemmelsen, beror ifølge
Høyesterett på om dette antas å være nødvendig for at saken skal bli forsvarlig opplyst, slik
at hensynet til barnets beste kan bli ivaretatt. Se Rt-2005-466 avsnitt 21. Videre følger det av
rettspraksis at behovet må ses i lys av hvilke opplysninger retten vil få gjennom
bevisføringen ellers, jf. Backer, Barneloven Kommentarutgave 2. utgave side 551.
Det er nå presisert i barneloven § 61 første ledd nr. 3 andre punktum at retten "kan"
oppnevne sakkyndig i saker der "det er sett fram påstandar om vald, overgrep, rus eller
psykisk liding og saka ikkje er tilstrekkeleg opplyst på anna måte".
Barneloven har verken spesialregler når det gjelder hvem eller hvor mange sakkyndige som
kan oppnevnes. Spesialreglene i barneloven om bruken av sakkyndige suppleres av de
alminnelige reglene i domstolloven og tvisteloven dersom ikke noe annet følger av
barneloven, jf. barneloven § 59 tredje ledd. Dette innebærer at det er de alminnelige reglene
i tvisteloven kapittel 25 som gjelder.
Det er ikke noe til hinder for at retten oppnevner en sakkyndig etter barneloven § 61 første
ledd nr. 3, som tidligere har veiledet og/eller meklet i saken etter nr. 1 og 2. Dette gjelder
ikke dersom den tidligere involveringen i saken gjør at det sakkyndige må regnes som
inhabil, jf. tvisteloven § 25-3 tredje ledd.

Menneskerettslige rammer rundt bruken av sakkyndige
Innledning
Norge er etter Grunnloven § 92 forpliktet til å sikre og respektere menneskerettighetene slik
de er nedfelt i Grunnloven og konvensjoner vi er bundet av. Våre menneskerettslige
forpliktelser setter både materielle og prosessuelle rammer for behandlingen av
foreldretvister. Dette kan få betydning for bruken av sakkyndige.
Forpliktelsene fremgår av Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
(EMK), FNs barnekonvensjon (BK) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP).
Konvensjonene gjelder som norsk lov og går foran annen lovgivning ved eventuell motstrid,
jf. §§ 2 og 3 i lov 21. mai 1999 nr. 30 om menneskerettighetenes stilling i norsk rett
(menneskerettsloven).
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Barnets beste
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende
hensyn. Dette går fram av Grunnloven § 104 andre ledd og barnekonvensjonen artikkel 3 nr.
1. Barnekomiteen belyser i General Comment No. 14 sentrale sider ved bestemmelsen.
Barn har rett til å få vurdert hva som er til det beste for barnet, og at dette skal tillegges vekt
som et grunnleggende hensyn ved avveiningen mot andre interesser når avgjørelser treffes.
Dette omfatter både handlinger som direkte retter seg mot barn, og handlinger hvor barn er
mer indirekte berørt.
Hensynet til barnets beste skal også være et grunnleggende tolkningsprinsipp, som gir
preferanse for tolkningen som mest effektivt tjener barnets beste.
Hensynet til barnets beste er videre en prosessregel. I alle avgjørelser som berører barn, må
det komme fram at barnets interesser er identifisert, og hvordan de er veiet mot andre
hensyn. Det må foretas avveininger mellom barnets selvstendige interesser og foreldrenes
interesser, men barnets interesser har uansett forrang.

Retten til familieliv
Avgjørelser i foreldretvistsaker som avbryter eller begrenser kontakten mellom et barn og
dets foreldre er et inngrep i deres familieliv. Dette vil for eksempel være tilfellet dersom en
forelder fratas foreldreansvaret, får begrenset samvær eller ingen samvær med barnet sitt.
Retten til familieliv er beskyttet av Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 nr. 1. Ifølge
Høyesterett har bestemmelsene et sammenfallende innhold, og Grunnloven skal tolkes i lys
av EMK, se blant annet Rt-2015-93 avsnitt 57.
Det følger av praksis fra Høyesterett at det kan gjøres inngrep i retten til familieliv dersom
begrensningen har hjemmel i lov, forfølger et legitimt formål og er nødvendig i et
demokratisk samfunn. Se HR-2017-2015-A avsnitt 46.
En lignende vurdering skal gjøres etter EMK artikkel. 8 nr. 2. Inngrep er tillatt dersom det er i
«samsvar med loven». Videre må inngrepet være «nødvendig i et demokratisk samfunn av
hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å
forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte
andres rettigheter og friheter». Kravet til nødvendighet innebærer at inngrepet må være
forholdsmessig og at individets interesser skal avveies mot samfunnets.
I vurderingen av om et inngrep i retten til familieliv er nødvendig, har Den europeiske
menneskerettsdomstol (EMD) slått fast at hensynet til barnets beste er av "paramount
importance" og det klare utgangspunktet. Se blant annet Neulinger og Shuruk mot Sveits
avsnitt 135 og Strand Lobben avsnitt 204.
EMD har i foreldretvistsaker videre uttalt at myndighetene må søke å oppnå en rimelig
balanse mellom barnets og foreldrenes interesser. I avveiningen skal "primary importance
[…] be attached to the best intereset of the child, which, depending on their nature and
seriousness, may override those of the parents". Ifølge EMD har ikke en forelder rett til å få
utøvd sitt familieliv på en måte som kan skade barnets helse eller utvikling. Se for eksempel
Sahin mot Tyskland avsnitt 66, og Sommerfeld mot Tyskland avsnitt 64.
Barnekonvensjonen verner også barns rett til familieliv. Rettigheten kommer til uttrykk i
artikkel 7. nr. 1 om barns rett til å kjenne og få omsorg fra sine (biologiske foreldre), og
gjennom retten til beskyttelse mot inngrep i barnets familie- og privatliv i artikkel 16.
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Barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep
Det er en alvorlig bekymring for barnets omsorgssituasjon i en nokså stor andel av
foreldretvistsakene som går til hovedforhandling. Barn har en grunnleggende rett til
beskyttelse mot vold og overgrep, og staten har en plikt til å beskytte barnet. Det innebærer
at det i foreldretvistsaker kan være nødvendig å gripe inn i familielivet for å forhindre at barn
utsettes for vold eller overgrep fra familiemedlemmer.
Barns rett til beskyttelse går fram av Grunnloven § 104 tredje ledd. Barn har rett til vern om
sin personlige integritet. Dette omfatter en rett til beskyttelse mot alvorlige
integritetskrenkelser som vold, mishandling og seksuell utnyttelse, jf. HR-2017-2415-A
avsnitt 18 og Dok.nr.16 (2011-2012) punkt 32.5.5.
Barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep kan også utledes av EMK artikkel 3 om vern
mot umenneskelig eller nedverdigende behandling, og EMK artikkel 8 som beskytter
privatlivet, herunder personlig integritet.
Videre gir barnekonvensjonen barn et særlig menneskerettslig vern mot vold og overgrep.
Dette er nedfelt i artikkel 3 nr. 2 og artikkel 19. Av sistnevnte bestemmelse fremgår det at
myndighetene har en plikt til å treffe alle egnede tiltak for å beskytte barn mot fysisk eller
psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling
eller utnytting, herunder seksuelt misbruk. Barnets rett etter barnekonvensjonen til
beskyttelse mot vold og overgrep er også en del av vurderingen av barnets beste etter
barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1. Etter artikkel 34 påtar partene seg å beskytte barnet mot
alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Rettferdig rettergang
Parter i en foreldretvistsak har rett til en rettferdig rettergang. Dette følger av Grunnloven §
95 og EMK artikkel 6. Bestemmelsene gir partene grunnleggende prosessuelle garantier og
stiller krav til en forsvarlig saksbehandling. Avgjørende er om prosessen som helhet har vært
rettferdig.
Praksis fra EMD er relevant i tolkningen av Grunnloven § 95. Ifølge Høyesterett er det ved
den nærmere forståelsen av hva som menes med en rettferdig rettergang etter Grunnloven
§ 95, " naturlig å se hen til tidligere nasjonal rettspraksis på området og den omfattende
internasjonale praksis på dette området, særlig praksis fra EMD." Se Rt-2014-1292 avsnitt
21.
Det er ikke fastsatt egne krav til saksbehandlingen i EMK artikkel 8, men praksis fra EMD
viser at i vurderingen av om artikkelen kan være krenket er det relevant om
saksbehandlingen i sin helhet har vært rettferdig.7 Vurderingstemaet er om
saksbehandlingen har gitt den berørte forelderen tilstrekkelig mulighet til å ivareta sine
interesser. Se for eksempel Strand Lobben m.fl. mot Norge avsnitt 212, Sommerfeld mot
Tyskland avsnitt 66 og Sahin mot Tyskland avsnitt 68.

7

Det kan være et overlapp mellom en vurdering etter EMK artikkel 6 og om de prosessuelle kravene

som kan utledes av EMK artikkel 8 er oppfylt. EMD har dels forankret sin praksis i EMK artikkel 6 og
dels i forholdsmessighetskravet i artikkel 8, eventuelt i begge bestemmelser. Se Sommerfeld mot
Tyskland hvor EMD vurderte saksbehandlingen etter EMK artikkel 8, og uttalte at det da ikke var
nødvendig å vurdere saken opp mot EMK artikkel 6. I Johansen mot Norge ble saksbehandlingen
vurdert både etter EMK artikkel 8 og 6.
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Praksis fra EMD viser at domstolen anser sin kompetanse som subsidiær til den nasjonale
rettslige avveiningen etter EMK artikkel 8. Så lenge den nasjonale prosessen har vært
forsvarlig, er EMD mer tilbakeholden i sin prøving av myndighetenes materielle vurderinger
og/eller resultater.
Departementet vil i det følgende gjennomgå saksbehandlingskrav som er særlig relevante
for bruken av sakkyndige. Praksis fra EMD i både foreldretvistsaker og barnevernssaker er
relevant. Som påpekt av Søvig bygger EMD i stor grad på praksis fra saker om barnevern
når den skal ta stilling til foreldretvistsaker.8
Kontradiksjon
Et vesentlig element i kravet til en rettferdig rettergang er partenes rett til kontradiksjon.
Begge parter må få anledning til å gjøre rede for sitt syn på saken, og ha adgang til å uttale
seg om opplysninger fra andre enn sakens parter, for eksempel sakkyndige.
Likestilling
Et annet vesentlig element i kravet til en rettferdig rettergang er at partene skal være
likestilte i prosessen. Dette innebærer for eksempel at de må ha samme mulighet til å
avhøre sakkyndigvitner.
Likestillingskravet gjelder også den sakkyndiges rolle under saken. Dersom den sakkyndige
ikke fremstår som nøytral, tilsier likestillingshensynet at det bør oppnevnes en alternativ
sakkyndig.
Myndighetenes avgjørelse må bygge på grundige og faktiske undersøkelser
Det er i utgangspunktet opp til nasjonale domstoler å vurdere bevis, og hvordan faktum skal
klarlegges. Se blant annet Sommerfeld mot Tyskland avsnitt 71. I vurderingen av om en
prosess har vært forsvarlig vektlegger EMD likevel om myndighetenes avgjørelse bygger på
grundige og faktiske undersøkelser. Se Neulinger og Shuruk mot Sveits avsnitt 139 og Elita
Magomadova mot Russland avsnitt 63.

Eksisterende tiltak for økt kvalitet i sakkyndigarbeidet
Generelle tiltak
Utdanningsprogram og register for barnefaglig sakkyndige
Departementet opprettet i 1998 et utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige som
brukes i saker etter barneloven og barnevernloven. Etableringen av utdanningsprogrammet
(og registeret) har sin bakgrunn i at det i NOU 1995: 23 ble foreslått opplæringstiltak av
sakkyndige som kvalitetsforbedrende tiltak.
Departementet har gitt Norsk Psykologforening i oppgave å administrere og gjennomføre
utdanningsprogrammet. Foreningen organiserer arbeidet i samarbeid med Den Norske
legeforening og ved hjelp av en styringsgruppe, jf. rammeplan sist oppdatert i 2014.
Utdanningsprogrammet er verken lov- eller forskriftsregulert.
Da utdanningsprogrammet ble opprettet i 1998, opprettet departementet samtidig et register
over sakkyndige som har fullført utdanningen. Registeret er til bruk for domstoler og
8

Søvig i TrF (2017) punkt 6.1.
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forvaltning som har behov for å bruke sakkyndige i barne- og familiesaker, og som ønsker at
den sakkyndige skal ha et minimum av kunnskaper og ferdigheter. Det er ikke obligatorisk å
benytte sakkyndige som er oppført i registeret.
Departementet har gitt Norsk Psykologforening i oppgave å administrere registeret.
Registeret er verken lov- eller forskriftsregulert.
Nylig har departementet satt i gang et arbeid med å utvikle utdanningsprogrammet og
registeret. Se mer om dette i punkt 2.5.
Kompetansehevingstiltak og utvikling av veiledere
Domstoladministrasjonen (DA) får midler til kompetanseheving av dommere mv., og BFD
har gitt supplerende støtte til særskilt kompetanseheving inn mot foreldretvistsaker. DA har
blant annet utarbeidet Nasjonal veileder for behandling av foreldretvister (videreutviklet og
oppdatert mars 2019). Denne omtaler bruken av sakkyndige for domstolen, og inkluderer
maler for mandat.
Riksadvokaten, Regjeringsadvokaten, Dommerforeningen og Advokatforeningen har
utarbeidet Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene (2014). Retningslinjene kan
anvendes både i sivile saker og straffesaker, og er ikke spesielt innrettet mot
foreldretvistsaker.
Veileder Q-15/2004 Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og
høring av barn punkt 3 gir retningslinjer og om omtaler også den sakkyndiges rolle.
Informasjonsheftet Barnefordelingssaker der det er påstander om vold (2008), gir videre
veiledning om hvordan retten bør utforme mandatene til de sakkyndige i slike saker.

Sakspesifikke tiltak
Rettens vurdering
Retten må selv kvalitetsvurdere sakkyndigrapportene for å vurdere bevisverdien i det enkelte
tilfellet. Bevisverdien får betydning for hvilken vekt retten kan tillegge rapportene i den
samlede frie bevisvurderingen.
Retten kan kvalitetsvurdere rapportene ved å stille kritiske spørsmål til den sakkyndige om
hvordan vedkommende har innhentet og selektert informasjon, hvilke opplysninger den
sakkyndige har lagt til grunn for sine slutninger, om alternative hypoteser er vurdert og om
den sakkyndige har stilt relevante spørsmål til partene. I tillegg kan retten kritisk etterprøve
det faktiske grunnlaget som er beskrevet i rapporten ved å føre som vitner de personene
som den sakkyndige har vært i kontakt med.
Partenes spørsmål til sakkyndige og øvrige bevisførsel vil også kunne innebære en form for
etterprøving som vil ha betydning for rettens kvalitetsvurdering av rapportene.
Særskilte krav til sakkyndige som er helsepersonell
Retten oppnevner som oftest psykologer og videre leger/psykiatere som sakkyndige i
foreldretvistsaker. Disse yrkesgruppene regnes som helsepersonell etter lov 2. juli 1999 nr.
64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Loven stiller særskilte krav til
yrkesutøvelsen som får direkte og indirekte betydning for sakkyndiges arbeid i den enkelte
sak.
Helsepersonell skal blant annet utføre arbeidet i samsvar med lovbestemte krav til faglig
forsvarlighet, jf. helsepersonelloven § 4 første ledd. I dette ligger at helsepersonellet ved
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arbeidet som sakkyndig og ved utstedelse av attester/erklæringer, må være seg bevisst
begrensninger i egen kompetanse eller faglige kvalifikasjoner.
Videre er det ved utforming av erklæringer stilt krav om at de skal være korrekte og bare
inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet, jf. helsepersonelloven § 15.
Nærmere krav er gitt i forskrift 18. desember 2008 nr. 1486 om krav til helsepersonells
attester, erklæringer o.l.
Fylkesmannen fører tilsyn med helsepersonell og skal informere Statens helsetilsyn om
forhold som blant annet tilsier advarsel, tilbakekall eller suspensjon av autorisasjon, lisens
eller spesialistgodkjenning. Det er Statens helsetilsyn som tar endelig stilling til om det skal
gis slike formelle reaksjoner mot helsepersonell. Dette er regulert i lov 15. desember 2017
nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven).

Nordisk rett
Danmark
I Danmark behandles saker om foreldreansvar, barnets bosted og samvær i et samlet
familierettslig system som består av en administrativ enhet (Familieretshuset) og en
domstolsenhet ved byretten (familieretten).
Alle saker behandles først av Familieretshuset. Her screenes saker til behandling i tre
saksbehandlingsspor: 1) registrering av enkle saker 2) familiemekling i mindre enkle saker 3)
familierettslige utredning i komplekse saker.
I komplekses saker skal Familieretshuset opplyse og utrede saken og deretter sende den til
avgjørelse i familieretten. I Familieretshusets Børneenhet er det ansatt barnesakkyndige
som blant annet har som oppgave å delta i behandlingen av disse sakene. Disse har som
minimum en barnefaglig bachelorgrad supplert med en etterutdannelse. De fleste er
psykologer eller sosialrådgivere.
Som et ledd i opplysningen av sakene, kan Familieretshuset foreta en barnesakkyndig
undersøkelse. Disse foretas av eksterne autoriserte psykologer. Det skjer en løpende
stikkprøvekvalitetskontroll av om undersøkelsene lever opp til kravene som er spesifisert i en
veiledning om barnesakkyndige undersøkelser. På bakgrunn av veilederen har
Familieretshuset utarbeidet et kvalitetsmåleskjema, som barnesakkyndige undersøkelser og
sakkyndigrappporter vurderes opp mot.
Når saken kommer til familieretten, kan retten bruke sakkyndige til å delta i forberedende
møter. For å oppnå forlik, kan retten be den sakkyndige ha samtaler med partene eller
barnet og innhente opplysninger, med mindre en part motsetter seg dette, jf. retsplejeloven §
450. Familieretten kan også avgjøre at det skal innhentes barnesakkyndige rapporter og
sakkyndigrapporter om foreldre. Dette går fram av retsplejelovens § 450 a.
Det er ikke utarbeidet regler for domstolens utforming av mandater eller kontroll med
rapportene. Når det gjelder sakkyndigrapportene, bør disse utarbeides i tråd med den
nevnte veilederen om barnesakkyndige undersøkelser.
Familieretten skal som utgangspunkt bruke sakkyndige fra Familieretshusets Børneenhed.
Dersom dette ikke er mulig, har domstolene egne, lokalt utpekte barnesakkyndige som er
tilknyttet hver enkelt rett. Disse forutsettes å være psykolog med spesialistgodkjennelse eller
tilsvarende erfaring.
Det er ikke opprettet egne utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige.
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Det er ikke gitt egne regler for private parters bruk av sakkyndige. Det er kun
Familieretshuset eller familieretten som kan oppnevne sakkyndige.

Sverige
I Sverige er bestemmelser om vårdnad (dvs. foreldreansvar og bostedsmyndighet), barnets
bosted og samvær gitt i Föräldrabalken kapittel 6.
Før en foreldretvist bringes inn for domstolene, skal kommunen tilby foreldrene en såkalt
samarbeidssamtale som ledes av en sakkyndig i kommunen (familjerätten). Dersom
foreldrene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de alminnelige domstolene i
Sverige, med tingsrätten som første instans.
Retten skal gi socialnämnden anledning til å gi opplysninger om saken. Dersom
socialnämnden har informasjon som kan ha betydning for vurderingen av saken, er
nemnden forpliktet til å gi relevant informasjon. Hvis det er behov for ytterligere utredning,
kan retten be socialnämnden eller et annet organ om å utrede saken.
Utredningen skal normalt utføres av en tjenesteperson hos socialnämnden. Det gjelder ikke
særskilte kompetansekrav, utover at personene må ha passende opplæring og erfaring for å
kunne arbeide i socialnämnden. De som foretar utredninger i foreldretvistsaker er som oftest
sosionomer.
Retten kan fastsette retningslinjer for utredningen, og når den skal leveres. Det er ikke stilt
særskilte krav til utformingen av utredningene, men Myndigheten för familjerätt och
föräldrastöd har gitt generelle anbefalinger.

Finland
Finland har regler om vårdnad (foreldreansvar og bostedsmyndighet), barnets bosted og
samvær i lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt, og i äktenskapslagen.
I äktanskapslagen § 20, kapittel 5, går det frem at familierettslige konflikter i første hånd skal
utredes gjennom forhandlinger mellom partene, og avgjøres gjennom en avtale.
Sosialnemndene i kommunene har ansvar for å tilby mekling i familiesaker.
Foreldretvister kan bringes inn for tingsrätten. Der behandles de i hovedsak etter de
alminnelige sivilprosessreglene, men med enkelte særregler i lag angående vårdnad om
barn och umgängesrett kapittel 3 og 3 a.
Fagkyndighet kan tilføres saken ved at domstolen kan innhente en utredning fra kommunens
sosialnemnd. Formålet med utredningen er å gi domstolen opplysninger om familiens
situasjon, barnets leveforhold og andre omstendigheter som innvirker på avgjørelsen. Retten
skal angi hvilke spørsmål som utredning bør besvare. Dette går fram av § 16 i lag angående
vårdnad om barn och umgängesrett.
Rapporten skal utarbeides av minst to personer med hjelp fra relevante eksperter, som for
eksempel psykologer. For øyeblikket er det ingen spesielle retningslinjer for å lage disse
rapportene, men det pågår her et arbeid i Sosial- og velferdsdepartementet.
Det er nylig innført nye regler om at domstolen på visse vilkår skal kalle inn den som har
foretatt undersøkelsen for å bli hørt muntlig i retten. Vedkommende skal kalles inn dersom
domstolen anser det som nødvendig for å undersøke barnets beste eller barnets mening
eller av andre grunner. Videre skal vedkommende kalles inn dersom en part ber om det og
høring ikke åpenbart er unødvendig. Dette følger av § 16 a.
Kapittel 3 a gjelder mekling i vårdnads- og samværstvister i domstolen. Blant annet
reguleres kompetansekrav for sakkyndige i § 17 c.
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Problembeskrivelse
Hva er problemet?
Varierende kvalitet – og vanskelig for dommeren å vurdere
Departementets utredning viser at det er et problem at kvaliteten på sakkyndigrapportene i
foreldretvistsaker varierer for mye, og at lav kvalitet ikke alltid blir avdekket av retten. Dette
kan få store konsekvenser for barna og foreldrene og føre til svekket tillit til det offentlige
generelt, og til sakkyndige og retten spesielt.
Tilgangen på sakkyndige
Utredningen viser at det også er et problem at det noen steder i landet kan være vanskelig å
rekruttere og beholde godt kvalifiserte sakkyndige. Dette er påpekt både av
Særdomstolsutvalget i NOU 2017: 8 på side 206-207 og samsvarer med funn i Oxford
Researchs (2016) rapport på side 85-86.

Problemets alvorlighet
Kan føre til uriktige avgjørelser
Problemet med varierende kvalitet på sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker kan i ytterste
konsekvens føre til uriktige avgjørelser. Det er fordi domstolene ofte tillegger rapportene
avgjørende vekt.
Kan ha alvorlige konsekvenser for barn og deres familier
Det er en risiko for at bruken av mangelfulle eller uriktige sakkyndigrapporter i
foreldretvistsaker kan føre til at saksbehandlingen ikke oppfyller kravene som kan utledes av
Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8, og følgelig utgjøre et ulovlig inngrep i retten til
familieliv.
Avgjørelser i foreldretvistsaker som bygger på mangelfulle eller uriktige sakkyndigrapporter,
kan også føre til at barn vokser opp i skadelige omsorgssituasjoner hvor de kan utsettes for
vold og overgrep. Myndighetene har en plikt til å beskytte barn etter Grunnloven § 104,
barnekonvensjonen artikkel 3 og 19.
Oxford Research (2016) fant at det i omlag 34 % av sakene som håndteres av dommere, er
bekymring for barnets omsorgssituasjon på grunn av påstander om vold, psykiatri, rus eller
overgrep. I tillegg rapporterte over 60 % av advokatene at foreldretvistsakene i stor eller
svært stor grad er preget av så høyt konfliktnivå, at det er bekymring for barnets velferd.
Funnene viser at flere av disse sakene går direkte til hovedforhandling, og at det så godt
som alltid ble oppnevnt sakkyndig etter barneloven § 61 første ledd nr. 3. Aktørene som ble
intervjuet, uttrykte at disse sakene er særlig utfordrende for domstolene å håndtere. De
sakkyndiges vurderinger og konklusjoner fikk enda større vekt i slike saker. Barneombudet
har påpekt det samme (2014).
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Kan føre til svekket tillit til de sakkyndige, dommerne og de avgjørelser som tas
Avgjørelser som bygger på svakt sakkyndig arbeid kan bidra til å svekke tilliten til de
sakkyndige, dommerne og de avgjørelser som tas. Manglende tillit kan påvirke partenes vilje
til å akseptere dommen og dermed øke antallet gjengangersaker.

Omfanget av problemet
Problemet med varierende kvalitet på sakkyndigrapporter kan sies å være omfattende sett i
lys av at saker etter barneloven i 2019 utgjorde ca. 19 % av de innkomne tvistesakene til
tingrettene. Antallet foreldretvistsaker for domstolen har ligget på et stabilt nivå de senere
årene.
I 2019 kom det inn 2568 nye saker etter barneloven for domstolen. Av disse ble 887 avgjort
ved dom, 1015 avgjort ved rettsforlik, 255 avgjort ved utenrettslig forlik og 6 avgjort med
forlik etter rettsmekling.
Oxford Research (2016) fant at i overkant av 10 prosent av foreldretvistsakene kommer
tilbake senere som gjentatte søksmål. I delrapporten (2008), fant Koch at muligens så
mange som en tredjedel av sakene behandles flere ganger av domstolen.

Årsaker til problemet
Dårlig kvalitet kan være vanskelig å avdekke for retten
Gjennom sin faglige ekspertise vil den sakkyndige kunne tilføre saken barnefaglig kunnskap
som den juridiske dommeren selv ikke har. Selv om rapporten er gjenstand for etterprøving
gjennom partenes kontradiksjon og spørsmål fra dommer(ne) kan det i praksis være
vanskelig for retten å vurdere sakkyndigrapportens bevisverdi. Dette er påpekt i ulike
forarbeider, i juridisk teori og av aktører på området.9
Retten vil i første rekke ha praktiske muligheter til å overprøve hvilket faktum som legges til
grunn for den sakkyndiges faglige vurderinger. Den juridiske dommeren kan derimot ha
vansker med å forstå de barnefaglige premissene for den sakkyndiges uttalelser, eller tro at
en uttalelse dekker mer enn den er ment å dekke. Det kan heller ikke forventes at juridiske
dommere alltid vil forstå at et faglig standpunkt er kontroversielt, eksperimentelt eller forlatt i
ny forskning. Se Særdomstolsutvalgets NOU 2017: 8 s. 142. For å motvirke dette kan retten
foreta en kvalitetsvurdering ved å stille den sakkyndige spørsmål og partene kan føre vitner
som bevis. Omfanget av dette i praksis, er mer usikkert. Se Særdomstolsutvalgets NOU
2017: 8 s. 142-143.
Det kan videre være mer strukturelle årsaker til at dårlig kvalitet ikke alltid avdekkes av
retten. Domstolkommisjonen omtaler i NOU 2019: 17 generelle utfordringer som særlig
tingrettene står overfor. Utvalget påpeker at to av utfordringene er sårbare fagmiljøer og
utstrakt bruk av dommerfullmektiger i saker etter barneloven og lov 17. juni 1992 nr. 100 om
barneverntjenester (barnevernloven).
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Retten gir i noen tilfeller uegnede mandater
Retten skal fastsette et mandat for den sakkyndige ved oppnevning. Dersom retten gir
uegnede mandater, vil dette kunne påvirke kvaliteten på rapporten fordi mandatene er
styrende for hva retten får opplyst. Mandatene er også viktige for dommerens og den
sakkyndiges egen kvalitetsvurdering. Denne sammenhengen påpekes blant annet av
Tilregnelighetsutvalget i NOU 2014: 10 og Straffeprosesslovutvalget i NOU 2016: 24.
Funn tilsier at retten i enkelte tilfeller ber sakkyndige om å uttale seg eller komme med
anbefalinger i rettslige spørsmål som dommeren skal avgjøre. Dersom rapportene gir slike
anbefalinger, og dommeren i for stor grad "lener seg på" dette, vil det utad kunne fremstå
som om de sakkyndige er de som i realiteten bestemmer i foreldretvistsaker.10
Retten kan ha få komparentopplysninger når rapporten skal vurderes
I noen foreldretvistsaker foreligger det ikke nok komparentopplysninger som kan hjelpe
retten med å kvalitetsvurdere rapportene. I foreldretvistsaker er rapportene ofte det eneste
beviset fra noen med fagekspertise og som er uten tilknytning til en part. Se Agenda
Kaupang (2015) s. 70. Dette er forskjellig fra barnevernssakene hvor barneverntjenesten
utreder saken, og i den forbindelse også innhenter utredninger og innspill fra andre med
ekspertise som for eksempel Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), familiesentre,
barnehage og skole.
Sakkyndige med mangelfull rolleforståelse
Varierende kvalitet på sakkyndigrapporter kan også skyldes at enkelte sakkyndige ikke har
god nok forståelse for de krav og forventninger som retten har til sakkyndige. Oxford
Research (2016) viser til at den enkelte sakkyndiges faglige skjønn og syn på metode, ofte
får stor betydning for den sakkyndiges arbeid.
Sakkyndige arbeider også ofte som behandlere, og enkelte vil kunne ha vansker med å
skille mellom rollen som sakkyndig og behandler. En behandler må ta utgangspunkt i
klientens historie, mens en sakkyndig alltid bør forholde seg kritisk til det partene sier og
undersøke alternative hypoteser. Den sakkyndige skal være åpen, nøytral og følge opp ulike
temaer. Tilregnelighetsutvalget omtaler dette motsetningsforholdet slik i NOU 2014: 10:
"Motsetningsforholdet består i, hevdes det, at lege- og psykologrollen går ut på å ivareta individets
interesser, mens rettslige sakkyndige først og fremst sikrer samfunnets interesser."
Den sakkyndiges kompetanse er ikke alltid tilpasset sakens utredningsbehov
Det kan gå utover kvaliteten på rapportene dersom retten oppnevner en sakkyndig som ikke
har god nok kompetanse tilpasset sakens utredningsbehov.
Dommere oppgir at de i stor grad velger sakkyndige ut fra den enkelte dommers erfaring og
kjennskap til vedkommende. Særdomstolsutvalget omtaler dette og viser til Oxford Research
(2016). Oxford Research finner at spørsmålet om den sakkyndiges kompetanse, ofte ikke
etterspørres i den enkelte saken. Koch (2008) formidler at dommere ikke legger vesentlig
vekt på sakens anførsler ved valg av sakkyndig. At dommere legger vekt på egne erfaringer
med sakkyndige blir, etter departementets syn, først et problem dersom dommeren ikke
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vurderer utredningsbehovet og om den sakkyndiges kompetanse er tilpasset i den enkelte
saken.
Der tilgangen på sakkyndige er dårlig, vil retten kunne stå overfor valget mellom ikke å ha en
sakkyndig eller å ha en sakkyndig som ikke er godt nok eller riktig kvalifisert. Dette kan igjen
påvirke kvaliteten på det sakkyndige arbeidet. Lav tilgang kan blant annet skyldes
bosettingsmønstre. Det kan også ha sammenheng med at salærforskriften ble endret fra 1.
januar 2017 slik at honorarene for reisetid ble halvert.11 Lav tilgang på sakkyndige kan i
tillegg skyldes at sakkyndigrollen er utfordrende og belastende. Sakkyndige kan være utsatt
for trusler, og spesielt sakkyndige som arbeider alene, kan ha lite støtte i arbeidet.

Barnesakkyndig kommisjon
Forslag
Departementet foreslår at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal kvalitetsvurdere
sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker før retten kan bruke dem som bevis. Kommisjonen
skal ha en veiledende funksjon overfor retten, slik at det fremdeles vil være opp til retten å
vurdere rapportens bevisverdi. Kommisjonens uttalelser vil dermed ikke være bindende.
Formålet er å bedre den etterfølgende kontrollen med og kvalitetsvurderingen av rapportene
i enkeltsaker. Dette er i tråd med Særdomstolsutvalgets forslag i NOU 2017: 8.
Departementet foreslår at det i forskrift kan gis utfyllende regler om Barnesakkyndig
kommisjons (BSK) oppgaver, organisering og saksbehandling.
Se lovutkast § 61c.

Gjeldende rett
Barnesakkyndig kommisjon (BSK) kvalitetsvurderer i dag sakkyndigrapporter i
barnevernssaker. Dette utgjør en etterfølgende kontroll i enkeltsaker. Kommisjonen skal
kvalitetsvurdere alle rapporter bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolen eller
en privat part før avgjørelsesmyndigheten kan bruke dem som bevis i saken. Dette er
regulert i barnevernloven §§ 2-5, 4-3 fjerde ledd, 7-17 andre ledd og 7-24 tredje ledd med
utfyllende bestemmelser i forskrift 24. september 2009 nr. 1210 om Barnesakkyndig
kommisjon.
BSK er en landsdekkende ordning, og begrunnelsen for dette er uttrykt i Ot.prp. nr. 68
(2007-2008) på side 25:
"Departementet anser det som en fordel at Barnesakkyndig kommisjon blir en landsdekkende
kommisjon. Dette vil gi kommisjonen et tilstrekkelig antall saker til at den får erfaring med
arbeidet. En sentral kommisjon vil også i større grad kunne gi alle en tilnærmet lik behandling ved
at det ikke får utvikle seg forskjellige kulturer ved forskjellige kommisjoner. En kommisjon,
framfor flere, må dessuten anses å være kostnadsbesparende."
Hovedoppgaven til BSK i barnevernssaker er å kvalitetsvurdere den sakkyndiges arbeid og
faglige vurderinger sett i sammenheng med mandatet. Særdomstolsutvalget oppsummerer
begrunnelsen for ordningen slik i NOU 2017: 8 punkt 21.4.1:
"Begrunnelsen for ordningen er særlig at slike saker er meget inngripende overfor dem de gjelder,
og at sakene dreier seg om barn som i liten grad kan ivareta sine egne interesser. Arbeidet fra
Barnesakkyndig kommisjon bidrar til å sikre en faglig standard, ved at kommisjonen ser på
rapportenes form (lengde, innhold, skrivefeil, om mandatet besvares osv.). Kommisjonen kan
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vurdere om de faglige vurderingene ser ut til å henge sammen med den informasjonen som gis, og
om arbeidet – slik det er fremstilt – er gjort på en faglig og metodisk allment akseptert måte. Det er
selve erklæringenes innhold som vurderes. I dette ligger blant annet at arbeidet fra Barnesakkyndig
kommisjon ikke kan ses som en kvalitetssikring av konklusjonen."
Kommisjonen skal komme med bemerkninger når den finner mangler ved en rapport. Den
mest alvorlige bemerkningen fra BSK vil føre til at sakkyndigrapporten har begrenset verdi
som bevis. BSK har i dag et gradert system for vurderinger:
 ingen vesentlige bemerkninger
 formelle bemerkninger
 anbefalt tilleggsrapport
 alvorlige bemerkninger
 (dissens).
Tall fra 2019 viser at rapporter som ikke har fått faglige eller metodiske bemerkninger
utgjorde til sammen ca. 70 prosent av alle behandlede rapporter. Rapporter som ble vurdert
til å ha faglige eller metodiske mangler, og som kan ha konsekvenser for vurderingen eller
opplysningen av saken, utgjorde 25,4 prosent av rapportene. Antall rapporter som har fått
alvorlige bemerkninger, der rapporten vurderes å ha begrenset verdi som sakkyndigbevis,
utgjorde 1,6 prosent.12
Barnesakkyndig kommisjon består av en kommisjonsleder og for tiden 13
kommisjonsmedlemmer som er oppnevnt av Barne- og familiedepartementet. Det er ikke stilt
spesifikke kompetansekrav til medlemmene i verken lov eller forskrift, utover at høy
barnefaglig kompetanse skal vektlegges ved oppnevningen, jf. forskriften § 1. BSK består
hovedsakelig av psykologspesialister og noen psykiatere med barnefaglig kompetanse.
Det er ikke innført en tilsvarende kontroll med sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker.

Særdomstolsutvalgets forslag
Særdomstolsutvalget hadde blant annet i mandat å "vurdere bruken og kvalitetssikringen av
sakkyndigerklæringer og sakkyndig arbeid i barnelov- og barnevernlovsaker, samt tilgangen
til sakkyndige". Utvalget vurderer dette i NOU 2017: 8 punkt 21.4.3. Utredningen ble levert til
Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet 9. mars 2017.
Særdomstolsutvalget foreslår at sakkyndigrapporter etter barneloven § 61 første ledd nr. 3
bør forelegges for Barnesakkyndig kommisjon (BSK). Når det gjelder private parter som
engasjerer sakkyndige, mener utvalget at det er "naturlig at også erklæringer fra sakkyndige
innhentet av partene i saken, forelegges kommisjonen."
Utvalget viser til at rapporter fra sakkyndige er en vesentlig del av grunnlaget for
avgjørelsene i en del foreldretvister, særlig i saker der det er spørsmål om manglende
omsorgsevne for noen av partene. Utvalget uttaler at det derfor reelt sett er god grunn til å
være opptatt av kvaliteten på sakkyndigrapporter. Det vises også til at det ikke foreligger noe
som tilsier at kvaliteten på sakkyndigrapportene i foreldretvister generelt er bedre enn det
som var utgangspunktet for barnevernssakene da BSK ble etablert. Utvalget uttaler på side
208 at:
"Behandling i Barnesakkyndig kommisjon kan ikke ses som en kvalitetssikring av konklusjonene i
rapportene, men innebærer en fagfellevurdering som kan gi noe større trygghet, ihvertfall for at de
kvalitativt dårligste rapportene «lukes ut»."
Utvalget omtaler alternative løsninger, der oppdragsgiver for den sakkyndige kan sende
rapporter som vedkommende er i tvil om kvaliteten av, til Barnesakkyndig kommisjon.
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Barnesakkyndig kommisjon, årsrapport 2019.

Side 23 av 51

Utvalget anbefaler ikke dette, og viser til at dette kan være vel så arbeidskrevende for
domstolen som en regel om at rapporten i alle tilfeller skal forelegges for kommisjonen.
Utvalget vurderer også en løsning der det oppnevnes to sakkyndige, men mener at det ikke
bør være et alternativ, men et fornuftig supplement, til å utvide ordningen med
Barnesakkyndig kommisjon til å omfatte sakkyndigrapporter i foreldretvister.

Høringsinstansenes syn på Særdomstolsutvalgets forslag
Da Særdomstolsutvalgets NOU 2017: 8 var på høring høsten 2017, ble forslaget om å utvide
Barnesakkyndig kommisjons (BSK) ansvarsområdet støttet av alle høringsinstansene som
uttalte seg om forslaget. Følgende 11 høringsinstanser støtter forslaget uttrykkelig:
Barnesakkyndig kommisjon (BSK), Bufdir, Domstoladministrasjonen, Foreningen 2 foreldre,
Høyesterett, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, NOBO (Norsk
barnevernlederorganisasjon), Norsk psykologforening, Oslo tingrett, Sogn og Fjordane
tingrett, Stine Sofies Stiftelse, Voksne for barn.
Flere av høringsinstansene uttaler seg overordnet om hvorfor de mener at BSK bør
kvalitetsvurdere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker. Barneombudet uttaler:
«I rapporten ‘Barnets stemme stilner i stormen’ har Barneombudet fremmet at det er alvorlig at ikke
sakkyndigrapporter i foreldretvister kvalitetssikres, sett i lys av at også barnelovssakene har store
konsekvenser for barna det gjelder. Arbeidet fra Barnesakkyndig kommisjon kan ikke ses som en
kvalitetssikring av konklusjonen, men Barneombudet mener at en fagfellevurdering kan gi større
trygghet.»
Oslo tingrett uttaler:
«En sakkyndig rapport er ofte en vesentlig del av grunnlaget for avgjørelsen i foreldretvister. Vi
mener at behovet for en kvalitetssikring fra Barnesakkyndig kommisjon er stort også i saker etter
barneloven idet avgjørelser etter barneloven også kan være svært inngripende for dem de gjelder.»
BSK uttaler:
«Når det gjelder foreldretvistsaker som behandles av domstolene er det primært oppnevnte
sakkyndige som kan sikre en uavhengig vurdering av psykologfaglige relevante problemstillinger
gjennom utredninger jf. barnelovens § 61. pkt.3. Det er ingen kvalitetsvurdering av de sakkyndiges
arbeid verken gjennom bruk av meddommere eller ved faglig kvalitetsvurdering av andre
faginstansers slik som i barnevernssakene.
BSK er enig med utvalget i at de sakkyndiges arbeid ofte er en sentral del av beslutningsgrunnlaget
i begge sakstypene, med store konsekvenser for barn som ikke selv er part i saken og som i kraft av
alder og utvikling har begrensede muligheter til å påvirke egen sak. Det er derfor svært viktig at
utredningsarbeidet og rapportene også i foreldretvistsakene holder en høy faglig standard.»
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter uttaler:
«Sakkyndigutredninger kan ha stor betydning for avgjørelsen av foreldretvister. En kvalitetskontroll
vil kunne innebære en ytterligere styrking av de prosessuelle garantiene for vurderingen av barnets
beste. Her vises i fotnote til Barnekomiteens General Comment nr. 14, avsnitt 94-95.»
Flere av høringsinstansene uttaler seg også om behovet for mer utredning av
konsekvensene av en eventuell utvidelse. Statens sivilrettsforvaltning peker på at
kostnadsbildet vil avhenge av om det gjøres en avgrensning i forhold til hvilke
sakkyndigrapporter som skal kvalitetsvurderes, og at de økonomiske konsekvensene bør
utredes nærmere.
Norsk psykologforening påpeker at gjennomføring av forslaget, som vil innebære en
betydelig utvidelse av BSK, også vil kunne føre til at flere sakkyndige blir engasjert i
kvalitetskontroll i BSK, mens færre vil kunne ta oppdrag som sakkyndig.
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Departementets vurderinger og forslag
BSK bør vurdere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker

Alternativene
Som et alternativ til BSK, har departementet vurdert om etterfølgende kontroll bør innføres
ved at retten settes med to fagkyndige meddommere i saker hvor det er oppnevnt en
sakkyndig. Les mer om fagkyndige meddommere i punkt 3.1. Departementet anbefaler ikke
dette, og vil i det følgende begrunne hvorfor. I vurderingen er det lagt avgjørende vekt på at
BSK er det eneste tiltaket som har kontroll med sakkyndigrapporter som hovedformål. I
tillegg er BSK et kostnadseffektivt alternativ som har langt flere positive virkninger en
obligatorisk bruk av fagkyndige meddommere. Departementet vil i stedet bidra til økt
oppmerksomhet rundt muligheten til å bruke fagkyndig meddommere i foreldretvistsaker.

BSK bør kvalitetsvurdere rapportene
Det offentlige bør stille store krav til kvalitet og kontroll i foreldretvistsaker
Departementet har lagt vekt på at foreldretvistaker er en sakstype hvor det offentlige bør
stille store krav til kvalitet og kontroll av sakkyndigrapporter for å sikre at retten kan treffe
riktige avgjørelser.
Enhver rapport kan i utgangspunktet få avgjørende betydning for domsutfallet. Dette kan
potensielt få stor betydning for barns oppvekstsvilkår ettersom det i foreldretvistaker er en
alvorlig bekymring for barnets omsorgssituasjon i en nokså stor andel av sakene som går til
hovedforhandling. Avgjørelsene gjelder i tillegg barn som ikke er part i saken, og som
normalt heller ikke er tilstede når avgjørelsen tas.
Samtidig har retten i praksis begrenset mulighet til å overprøve den sakkyndiges faglige
vurderinger. Det er fordi den sakkyndige skal bidra med faglig fagkunnskap som dommeren
selv ikke har. Departementet mener at retten vil få et bedre grunnlag til å vurdere
rapportenes bevisverdi hvis BSK, som består av personer med høy barnefaglig kompetanse,
har vurdert rapportene.
Departementet er enig med Særdomstolsutvalget i NOU 2017: 8 på side 209 at selv om
foreldretvistsaker er privatrettslige, gir ikke det tilstrekkelig grunn til å akseptere en
systematisk større risiko for dårlige sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker enn i
barnevernssaker. Foreldretvistsaker har på grunn av sin inngripende karakter et
offentligrettslig preg. Dette tilsier at det bør være en offentlig kontroll med rapportene på lik
linje med det som er tilfellet i andre sammenlignbare sakstyper. Som utvalget viser til, er det
for det enkelte barn essensielt at løsninger som vil innebære en utilfredsstillende
omsorgssituasjon utelukkes, uavhengig av om saken er en barnevernssak eller en
foreldretvistsak.
Ivareta hensynet til barnets beste
Departementet har videre lagt vekt på at BSKs kvalitetsvurdering av sakkyndigrapporter vil
bidra til å ivareta hensynet til barnets beste i foreldretvistsaker, jf. Grunnloven § 104 andre
ledd, barnekonvensjonen artikkel 3 og barneloven § 48. En kommisjonsordning som
kvalitetsvurderer rapportene vil være i tråd med Barnekomiteens anbefalinger i General
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Comment No. 14 om at statene må få på plass formelle prosesser utformet for å vurdere og
bestemme barnets beste, herunder mekanismer for å evaluere resultatene. Se avsnitt 87.
Bedre beskyttelse av barn mot vold og overgrep
Kontroll med sakkyndigrapporter i enkeltsaker vil også gi retten et bedre grunnlag for å
vurdere barnets behov for beskyttelse mot vold og overgrep. Dette vil bidra til å oppfylle
statens plikt til å sørge for et regelverk som på best mulig måte kan verne barnet mot
overgrep, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 19. I foreldretvistsaker er det
særlig aktuelt å oppnevne en sakkyndig der det er påstander om slik problematikk, jf.
barneloven § 61 første ledd nr. 3 andre punktum. Dette tilsier at kontrollbehovet er stort i
slike saker.
Forslaget vil bidra til at regjeringen kan nå sitt mål om å føre en politikk som legger til rette
for at alle barn og unge får en trygg og god oppvekst som gir muligheter for alle, og som i
større grad avdekker volds- og overgrepssaker, jf. Granavolden-plattformen.
Bidra til en forsvarlig saksbehandling og forebygge ulovlig inngrep i retten til familieliv
Departementet har lagt vekt på at BSK kan bidra til en forsvarlig saksbehandling i
foreldretvistsaker i tråd med kravene som kan utledes av Grunnloven og EMK. Dette kan
forebygge at retten treffer avgjørelser som er et ulovlig inngrep i retten til familieliv.
Et sentralt moment i vurderingen er om myndighetenes avgjørelser bygger på grundige og
faktiske undersøkelser. Praksis fra EMD viser at kvaliteten på en sakkyndigrapport kan tale
både for og mot at en prosess har vært forsvarlig.
I Sahin mot Tyskland ble den sakkyndiges grundige metoder brukt som et argument for at
det ikke forelå menneskerettsbrudd. Saken gjaldt en far som var nektet samvær med
sønnen sin etter et samlivsbrudd. Faren anførte at prosessen ikke hadde vært forsvarlig fordi
retten nektet å høre barnet direkte under hovedforhandlingen. Retten begrunnet manglende
høring av barnet med at en sakkyndig hadde konkludert med at høring ville innebære en
risiko for barnet.
EMD uttalte at "considering the methods applied by the expert when meeting the child and
her cautious approach in analysing the child's attitude towards her parents", hadde ikke den
nasjonale domstolen overtrådt skjønnsmarginen ved å basere seg på den sakkyndiges
konklusjoner. EMD uttaler videre at retten ikke hadde grunn til å tvile på den sakkyndiges
kompetanse, eller måten hun gjennomførte sine intervjuer på. Retten til familieliv var ikke
krenket. Se avsnitt 75-76.
EMDs praksis tyder videre på at rapportenes kvalitet får større betydning dess mer vekt
nasjonale domstoler tillegger dem. Dette kan utledes av Elita Magomadova mot Russland.
Saken gjaldt endring av fast bosted fra mor til far. Den nasjonale domstolen hadde ikke
oppnevnt en sakkyndig, men la isteden vesentlig vekt på en rapport fra en offentlig instans.
EMD uttalte at "whilst basing their decisions on that report to a significant degree, the courts
failed to assess it, and merely endorsed its findings". Den nasjonale domstolen hadde ikke
forsøkt å verifisere om rapporten baserte seg på grundige undersøkelser av hele familiens
situasjon. I tillegg viste det seg at rapporten var basert på ukorrekt og ufullstendig
informasjon, herunder kun informasjon gitt av den ene forelderen. EMD kom til at den
nasjonale domstolens undersøkelser ikke var grundig nok og at retten til familieliv var
krenket. Se avsnitt 68-69.
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En etterfølgende kontroll av sakkyndigrapporter vil kunne hjelpe retten til å vurdere
rapporters bevisverdi, og på den måten gjøre sakene bedre opplyst. BSKs vurdering av
rapportene kan hjelpe retten med å vurdere hvilken vekt rapporten bør ha i den samlede
bevisvurderingen, og luke ut rapporter som ikke egner seg som bevis. Det er fordi
kommisjonen kan gjøre retten oppmerksom på blant annet mulige feilkilder i rapporten,
mangler ved mandatet, om metodene den sakkyndige har brukt er holdbare, og om det
finnes andre fagretninger og/eller om alternative hypoteser som burde vært drøftet.
Det er likevel viktig å være klar over at kommisjonen kun vurderer det som står i rapporten,
og har ikke mulighet til å vurdere den sakkyndiges «produksjonsprosess», herunder om
undersøkelsene er tilstrekkelige, hvordan den sakkyndige har gått fram eller hvordan
vedkommende har opptrådt overfor foreldrene og barnet.
Departementet har også lagt vekt på at rettspraksis på barnevernsområdet viser at BSKs
kontroll har bidratt til å sikre forsvarlig saksbehandling. I LF-2015-8658 mente BSK at
sakkyndigrapporten hadde begrenset verdi. Lagmannsretten konkluderte deretter med at
saken ikke var tilstrekkelig opplyst, og oppnevnte en ny sakkyndig. HR-2017-596-U gjaldt
spørsmål om omsorgsovertakelse etter barnevernloven. Lagmannsretten hadde i sin
behandling lagt avgjørende vekt på en sakkyndigrapport på tross av at BSK hadde
omfattende kritiske merknader. Høyesterett mente at lagmannsrettens saksbehandling ikke
oppfylte de rettssikkerhetskrav som ordningen med sakkyndigrapporter og BSK var ment å
ivareta. Dette førte til at lagmannsrettens avgjørelse ble opphevet.
Obligatorisk bruk av fagkyndig meddommere kan også tenkes å bidra til forsvarlig
saksbehandling i foreldretvistsaker. En kommisjonsordning er slik departementet ser det
likevel mer egnet til å ivareta hovedformålet om å innføre en etterfølgende kontroll av
sakkyndigrapporter i enkeltsaker. En kommisjon som består av flere medlemmer vil i større
grad kunne ivareta hensynet til helhet og mangfold når det gjelder spesialisering mv., og
dermed i større grad bidra til sakens opplysning.
Departementet har videre lagt vekt på at BSK sammenlignet med fagkyndig meddommere i
større grad vil bidra til en kontradiktorisk behandling av rapportene. Tilstrekkelig grad av
kontradiksjon er avgjørende for at en prosess er forsvarlig. BSKs vurdering vil være åpen og
skriftlig slik at både partene og den sakkyndige kan ta til motmæle mot bemerkningene
under rettsforhandlingene, og før domsavsigelsen. Dette til forskjell fra fagkyndige
meddommere som vil gi sine vurderinger av rapporten innad til dommerkollegiet og i den
etterfølgende dommen.
Likebehandling av barnevernssaker og foreldretvistsaker
Departementet har i tillegg vektlagt at en utvidelse av BSKs ansvarsområde vil bidra til
større likebehandling av barnevernssaker og foreldretvistsaker. Begge sakstypene er
inngripende for de berørte og gjelder sårbare barn. Manglende kontroll gjennom BSK i
foreldretvistsaker, kan føre til at sakkyndige som ikke holder faglig mål (i barnevernssaker), i
stedet velger å påta seg oppdrag kun i foreldretvistsaker.
Et ytterligere moment som taler for at BSK også bør kvalitetsvurdere rapporter i
foreldretvistsaker, er at barn i foreldretvistsaker er mindre sikret mot at retten ikke bruker
rapporter med lav kvalitet som bevis enn barn i barnevernssaker. Dette har sammenheng
med at barnevernstjenesten har barnefaglig kompetanse og et eget utredningsansvar. Det
oppnevnes også fagkyndige meddommere både i fylkesnemndene og i domstolene. I tillegg
vil det i barnevernssaker ofte være mange andre dokumenter eller opplysninger fra andre
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med fagekspertise. Dette er forskjellig fra foreldretvistsaker hvor den sakkyndige ofte er den
eneste profesjonelle aktøren med særskilt fagkompetanse, og hvor dommeren er alene om å
vurdere rapportens kvalitet.
Støtter opp om hensynet til tilgang på sakkyndige og hensynet til rekruttering
En utvidelse av BSKs ansvarsområdet er trolig det kontrolltiltaket som vil ha minst negativ
effekt på tilgangen på sakkyndige. Kommisjonen vil kun måtte utvides med et fåtall nye
medlemmer, noe som vil binde opp klart færre sakkyndigressurser enn en obligatorisk bruk
av fagkyndig meddommere.
I tillegg er det grunn til å tro at en utvidelse av BSKs ansvarsområde kan bedre
rekrutteringen av sakkyndige. Særdomstolsutvalget mente at tiltaket "muligens [kan] styrke
motivasjonen for noen til å ta flere sakkyndigoppdrag. Etter utvalgets syn bør det legges
avgjørende vekt på behovet for en god ramme for arbeidet, både for å styrke kvaliteten og
for å motivere til arbeid som sakkyndig." BSK kan gjøre det tryggere for sakkyndige å påta
seg oppdrag for retten fordi kommisjonens vurdering kan være en ryggdekning for den
enkelte i møte med retten og partene.
Økt tillit til de sakkyndige og de avgjørelser som treffes
For foreldre og andre som berøres, kan en etterfølgende kontroll gjennom BSK føre til økt
tillit til de sakkyndige og deres arbeid, retten og dens avgjørelser. Dette vil muligens kunne
redusere antallet gjengangersaker ved at foreldrene lettere slår seg til ro med avgjørelsene.
Færre rettsrunder vil redusere belastningen på de berørte. Dette vil i tillegg gi
innsparingsgevinster for det offentlige.
Tiltaket støtter opp under hensynet til domstolens uavhengighet
Vi har videre lagt vekt på at BSK er det tiltaket som best støtter opp under hensynet til
domstolens uavhengighet. BSK vil bidra til at retten utad fremstår som mer uavhengig av de
sakkyndiges vurderinger sammenlignet med en obligatorisk bruk av fagkyndig meddommere
i de alvorligste sakene. En fagkyndig meddommer vil gi sin vurdering direkte til den juridiske
dommeren uten at partene får innsyn i dette. Utad kan det derfor fremstå som at retten gjør
en mer selvstendig vurdering av rapportenes bevisverdi dersom kontrollen av rapportene
skjer hos et eksternt og uavhengig organ som BSK. Obligatorisk bruk av fagkyndig
meddommer vil i tillegg innskrenke rettens valgmulighet når det gjelder
prosess/saksbehandling, og dermed gripe inn i domstolens uavhengighet.
Kompetansehevende for den sakkyndige
BSKs kontroll av rapportene kan bidra til kompetanseheving hos den enkelte sakkyndige, og
på den måten bidra til at kvaliteten på sakkyndigarbeid generelt blir bedre. Det kan også
tenkes at BSKs kontroll kan virke skjerpende på sakkyndige ved at de innretter seg på å bli
vurdert av et uavhengig organ.
BSK vil trolig ikke ha negativ effekt på saksbehandlingstiden
Departementet har vurdert om BSK vil ha en negativ effekt på saksbehandlingstiden i
foreldretvistsaker. Erfaringer fra barnevernssaker tyder på at det ikke vil bli tilfellet.
Kommisjonen skal rapportere på andel saker som er behandlet innen 12 dager. Av de 634
sakene som BSK behandlet i 2019, ble denne fristen overholdt i om lag 96,7 prosent av
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sakene. I 36,8 prosent av sakene var saksbehandlingstiden på mellom 4-6 dager. Den
gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var syv dager.13 Særdomstolsutvalget vurderte også
risikoen for forlenget saksbehandlingstid, men antok at det vil ligge til rette for et tilsvarende
godt resultat for foreldretvistene som for barnevernssakene.
Økte utgifter
Etter departements syn vil de positive konsekvensene av å utvide BSKs ansvarsområdet
veie opp for at forslaget vil medføre økte utgifter for staten på ca. 7 mill. kroner årlig.
Forslaget kan også gi innsparingsgevinster i form av færre gjengangersaker. Se mer om de
økonomiske konsekvensene i punkt 9.1.
Hvilke rapporter BSK skal vurdere mv.

BSK skal vurdere rapporter bestilt av retten
Departementet foreslår at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal vurdere alle rapporter
utarbeidet av sakkyndige som er oppnevnt av retten etter barneloven § 61 første ledd nr. 3.
Dette vil gjelde i saker som bringes inn for retten etter barneloven § 56 om foreldreansvar,
flytting med barnet ut av landet, fast bosted og/eller samvær. BSK skal vurdere alle rapporter
uavhengig av sakens tema og alvorlighetsgrad. Videre skal BSK vurdere rapporter
uavhengig av om den brukes under saksforberedelsen, i forbindelse med et forlik eller under
hovedforhandling. Dette er i tråd med Særdomstolsutvalgets forslag.
Departementet har lagt vekt på de tungtveiende hensynene som begrunner kontrollbehovet.
For at barns og foreldres rettssikkerhet skal øke, og for at barn skal beskyttes mot vold og
overgrep, er det nødvendig at BSK vurderer alle rapporter som retten bestiller.
Forslaget er i tillegg det minst prosessdrivende alternativet. Dersom BSK kun skal vurdere
rapporter retten er i tvil om kvaliteten på eller rapporter i de alvorligste sakene, må retten
gjøre vanskelige avveininger. Dette kan være prosessdrivende ved at partene vil anmode
retten om å forelegge rapporter for BSK. I slike tilfeller vil det foreligge "tvist om bevis" og
rettens avgjørelse må da skje ved kjennelse som i utgangspunktet kan påankes. Se
tvisteloven §§ 19-1 andre ledd bokstav d, 29-2 og 29-3.
Alternativet som er begrenset til de alvorligste sakene vil, i tillegg til å være prosessdrivende,
også kunne virke konfliktdrivende. Et slikt alternativ vil kunne føre til at partene setter fram
ugrunnede eller overdrevne påstander om vold, overgrep, psykiatri mv. for å oppnå kontroll
med rapportene. Det vil også kunne føre til en forsinkelse i sakene i de tilfellene partene
setter fram påstandene nært opp til hovedforhandling.
Det kan videre være vanskelig å definere når retten er "tvil" eller hva som er "vold, overgrep,
rus, psykiatri eller annen alvorlig bekymring for barnets omsorgssituasjon". Andre sakstyper
med stort kontrollbehov, vil dessuten falle utenfor disse begrepene som for eksempel saker
hvor foreldrene ikke kjenner hverandre.
Alternativet der retten kan legge fram rapporter den er i tvil om kvaliteten på, vil kunne virke
ansvarliggjørende for dommeren. Samtidig kan dette være en vanskelig dommeroppgave
hvor det er risiko for å ta feil som følge av de begrensninger som ligger i rettens vurdering av
rapportene.
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Departementet avgrenser ikke når det gjelder hvilke saksforhold rapporten skal gjelde, og
dette kan få betydning for kommisjonens sammensetning. Se mer om dette i punkt 5.5.3.

BSK skal vurdere rapporter bestilt av partene
Departementet foreslår at Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal vurdere rapporter bestilt av
partene etter tvisteloven § 25-6. Dette er i tråd med Særdomstolsutvalgets forslag.
Vi har lagt vekt på at dersom BSK ikke skulle vurdert slike rapporter, vil dette kunne
forsterke en eventuell tendens der partssakkyndige blir tatt mindre på alvor av retten. Dette
vil være uheldig ut ifra et rettssikkerhetsperspektiv fordi det er viktig å gi partene reelle
kontradiksjonsmuligheter. Dette tilsier at siden private parter har mulighet til å legge fram
egne sakkyndigrapporter som bevis i foreldretvistsaker, bør BSK også kvalitetsvurdere
disse.
Departementet har også lagt vekt på at både BSK og Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
i dag vurderer rapporter bestilt av partene. Særlig når det gjelder barnevernssakene, er
likebehandling et poeng i seg selv. Manglende kontroll fra BSK på rapporter bestilt av
partene kan ha som en uheldig konsekvens at sakkyndige som ikke holder faglige mål, i
stedet velger å påta seg oppdrag kun for partene.
I tillegg har vi lagt vekt på at det er relativt sjeldent at parten bestiller egen sakkyndig, noe
som ytterligere begrunner hvorfor BSK også bør vurdere disse rapportene.
Vi ser at det kan vanskeliggjøre BSKs kontroll med slike rapporter at plikten til å utforme et
mandat etter tvisteloven § 25-4 ikke gjelder når parten bestiller en sakkyndig. I tillegg er det i
prinsippet parten som bestemmer hvilken informasjon den sakkyndige skal få tilgang til.
Dette kan føre til at BSK i større grad vil ha merknader, noe som kan gi en høyere terskel for
at parten bestiller og legger fram slike rapporter. Departementet viser i den forbindelse til
forslaget i punkt 8 om å gi en forskriftshjemmel om krav til sakkyndiges mandater og
rapporter. Ved utformingen av forskriften kan det vurderes om kravene også bør gjelde når
parter bestiller sakkyndige etter modell av for eksempel Straffeprosesslovutvalgets forslag i
NOU 2016: 24. I deres lovutkast § 11-2 om krav til mandat går det fram at når mistenkte eller
fornærmede antar sakkyndig, bør det utarbeides mandat. Videre stilles det krav til innholdet i
mandatet.
Når parten selv bestiller en sakkyndigrapport, gjelder tvistelovens regler for når parten
senest må angi at rapporten vil bli lagt fram som bevis. Se nærmere i spesialmerknaden til
lovutkastet § 61c.

Hvem som skal sende rapportene til BSK
Departementet foreslår at sakkyndige som er oppnevnt av retten plikter å sende
sakkyndigrapporten til kommisjonen med kopi til retten. Når det gjelder rapporter som er
bestilt av en part, foreslår vi at det er parten selv om skal sende rapporten til BSK. Dette har
sammenheng med at BSK kun skal vurdere rapporter som parten vil legge fram som bevis.

Hvem BSK skal sende sin vurdering til
Departementet foreslår at BSK plikter å sende vurderingen sin til retten og den sakkyndige.
Det er viktig at den sakkyndige får tilgang til BSKs vurdering fordi vedkommende ofte må
vitne i retten om rapporten, men også fordi dette kan bidra til kompetanseheving hos den
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enkelte. Denne løsningen er også valgt i barnevernssakene, jf. barnevernloven § 2-5 andre
ledd, og er foreslått videreført i høringsnotat om forslag til ny barnevernslov.

Oppnevning av kommisjonsmedlemmene
Departementet foreslår at kommisjonens medlemmer oppnevnes av departementet. Det
følger av barnevernloven § 2-5 at det er Kongen som oppnevner medlemmene. Dette er
imidlertid delegert til Barne- og familiedepartementet, jf. FOR-2013-01-25-73.
Forskriftshjemmel om oppgaver, organisering og saksbehandling

Oppgaver
Departementet foreslår at det i forskrift kan gis utfyllende regler om Barnesakkyndig
kommisjons (BSK) oppgaver.
Vi har sett hen til at det er gitt tilsvarende forskriftshjemmel for BSK etter barnevernloven §
2-5. Av forskriften § 2 fremgår det for eksempel at kommisjonen skal bruke retningslinjer for
sakkyndigarbeid, at kommisjonen kan pålegge de sakkyndige å avgi en tilleggsrapport og at
BSK skal gi departementet en årlig beretning om sin virksomhet. Departementet legger til
grunn at det ved en eventuell utvidelse av BSKs ansvarsområdet, er behov for å se
nærmere på om BSK i foreldretvistsaker også bør ha tilsvarende eller andre oppgaver.

Organisering
Departementet foreslår at det i forskrift kan gis utfyllende regler om kommisjonens
organisering.
Kommisjonens sammensetning
Det kan være aktuelt å se nærmere på hvilke krav som bør gjelde for kommisjonens
sammensetning. I forskriften til BSK fremgår det i dag at "[h]øy barnefaglig kompetanse skal
vektlegges ved oppnevnelsen", jf. § 1 første ledd tredje punktum.
Normalt vil sakkyndigrapporter som brukes i foreldretvistsaker være rapporter utarbeidet av
psykologer eller psykiatere. Disse vil ofte ha barnefaglig spesialisering. Rapportene kan
også være utarbeidet av leger med annen form spesialisering der det er behov for å utrede
om en medisinsk tilstand eller prognose hos foreldrene har innvirkning på deres
omsorgsevne. Det kan også gjelde evnetester. Rapportene kan handle om relasjoner,
foreldrefunksjoner og omsorgsevner, men også om foreldrenes psykiske helse, rusmisbruk
og voldsrisiko.
Dette kan tilsi at kommisjonen settes sammen slik at den i tillegg til barnefaglig kompetanse,
også har medlem(mer) som er spesialister innen for eksempel voksenpsykologi/psykiatri. På
den andre siden kan det være vanskelig å vurdere hvilken medisinsk spesialitet som er best
egnet som supplement til kommisjonens barnefaglige kompetanse.
Organisering
Et annet spørsmål som det er aktuelt å se nærmere på, er om BSK bør inndeles i én gruppe
for vurdering av rapporter i barnevernssaker og én for barnelovsakene. Dette kan i så fall
være etter modell av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), som er inndelt i fire faggrupper.
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Det må også vurderes om det skal være noen begrensninger i adgangen for
kommisjonsmedlemmene til å påta seg sakkyndigoppdrag etter barnevernloven og
barneloven. I dag er det ønskelig at kommisjonsmedlemmene kun i begrenset grad påtar
seg oppdrag som sakkyndige i barnevernssaker mens de innehar vervet.14 Dersom
medlemmene er begrenset til å påta seg oppdrag etter både barneloven og barnevernloven
kan dette ha negative konsekvenser for tilgangen på sakkyndige. Inndeling i to grupper vil
trolig ha færre negative konsekvenser og må vurderes nærmere.

Barnesakkyndig kommisjons behandling av
personopplysninger
Forslag
Departementet foreslår et eget rettsgrunnlag i barneloven som gir Barnesakkyndig
kommisjon (BSK) adgang til å behandle personopplysninger i foreldretvistsaker. Videre
foreslår vi en hjemmel til å i forskrift gi utfyllende bestemmelser om kommisjonens
behandling av personopplysninger. Se lovutkast § 61d.

Gjeldende rett
Innledning
Barneloven inneholder ikke en egen bestemmelse om behandling av personopplysninger.
Krav om en slik bestemmelse kan følge av Grunnloven § 102, EMK artikkel 8 eller lov 15.
juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Grunnloven og EMK
Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 gir enhver rett til respekt for sitt privatliv.
Stortinget har gitt uttrykk for at Grunnloven § 102 skal "leses som at systematisk innhenting,
oppbevaring og bruk av opplysninger om andres personlige forhold bare kan finne sted i
henhold til lov, benyttes i henhold til lov eller informert samtykke og slettes når formålet ikke
lenger er til stede". Se Innst. 186 S (2013–2014) side 27. Samme forståelse er lagt til grunn
av Høyesterett i Rt-2014-1105 avsnitt 28.
Grunnloven § 102 gir ikke anvisning på noen adgang til eller vilkår for å gjøre inngrep i
rettigheten. Høyesterett har imidlertid lagt til grunn at det kan gjøres inngrep dersom tiltaket
har en tilstrekkelig hjemmel, forfølger et legitimt formål og er forholdsmessig, se Rt-20141105 avsnitt 28 og Rt-2015-93 avsnitt 60.
Grunnloven § 102 skal tolkes i lys av EMK artikkel 8, jf. Rt-2015-93 avsnitt 57. EMD har lagt
til grunn at offentlige myndigheters lagring av personopplysninger som knytter seg til
privatlivet, utgjør et inngrep i retten til privatliv, se Amann mot Sveits avsnitt 65 og S. og
Marper mot Storbritannia avsnitt 67. Behandling av personopplysninger må følgelig være
hjemlet i en tilstrekkelig klar lov og være proporsjonalt i forhold til det formålet behandlingen
skal ivareta.
Justis- og beredskapsdepartementet gikk nylig gjennom hvilke krav som stilles til
hjemmelsgrunnlaget i Prop. 56 LS (2017-2018) punkt 6.4.
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Hjemmelskravet innebærer at det er nødvendig med et rettsgrunnlag, noe som gjerne
uttrykkes som at inngrepet må ha «sufficient legal basis in domestic law», jf. for eksempel
Bernh Larsen Holding AS m.fl. mot Norge i avsnitt 126. Det følger av EMDs praksis at
bestemmelsen ikke oppstiller formelle krav til rettsgrunnlaget, noe som innebærer at både
lov, forskrift og uskreven rett mv. kan oppfylle kravet.
Det stilles imidlertid krav om at rettsgrunnlaget skal være tilgjengelig og forutberegnelig. Det
er kravet om forutberegnelighet som er relevant i denne sammenhengen. I L.H. mot Latvia
avsnitt 47 er kravet formulert slik:
«Of particular relevance in the present case is the requirement for the impugned measure to have
some basis in domestic law, which should be compatible with the rule of law, which, in turn, means
that the domestic law must be formulated with sufficient precision and must afford adequate legal
protection against arbitrariness. Accordingly the domestic law must indicate with sufficient clarity
the scope of discretion conferred on the competent authorities and the manner of its exercise.»
Kravet om tilstrekkelig presisjon og vern mot vilkårlighet kan også innebære et krav om
garantier («safeguards»), jf. S. og Marper mot Storbritannia. Saken gjaldt lagring av
fingeravtrykk, celleprøver og DNA-profiler, og domstolen uttalte i avsnitt 99:
«The Court agrees with the applicants that at least the first of these purposes is worded in rather
general terms and may give rise to extensive interpretation. It reiterates that it is as essential, in this
context, as in telephone tapping, secret surveillance and covert intelligence-gathering, to have clear,
detailed rules governing the scope and application of measures, as well as minimum safeguards
concerning, inter alia, duration, storage, usage, access of third parties, procedures for preserving the
integrity and confidentiality of data and procedures for its destruction, thus providing sufficient
guarantees against the risk of abuse and arbitrariness.»
Justis- og beredskapsdepartementet har lagt til grunn at det ikke er holdepunkter i EMDs
praksis for at det gjelder et unntaksfritt krav om uttrykkelig hjemmel i særlovgivning for
behandling av personopplysninger, jf. Prop. 56 LS (2017-2018) s. 35. Hvilke garantier som
er nødvendig, må vurderes i lys av inngrepets art og omfang, se P.G. og J.H. mot
Storbritannia avsnitt 46.

Personopplysningsloven
Innledning
Personopplysningsloven stiller krav til behandling av personopplysninger. Loven trådte i kraft
20. juli 2018 samtidig som EUs personvernforordning (GDPR) ble gjort til norsk rett, jf.
lovens § 1. Forordningen er omfattende og inneholder blant annet grunnleggende prinsipper
og vilkår for å behandle personopplysninger, rettigheter for enkeltpersoner og plikter for
behandlingsansvarlige og databehandlere.
Loven gjelder som hovedregel all helt eller delvis automatisert behandling av
personopplysninger, og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår
i eller skal inngå i et register, jf. § 2 første ledd.
Behandlingsgrunnlag
Personvernforordningen krever et behandlingsgrunnlag for at personopplysninger kan
behandles lovlig, jf. artikkel 6. Det vil si et rettslig grunnlag til å gjøre noe med
opplysningene. Behandling av personopplysninger er bare lovlig dersom ett av vilkårene i nr.
1 bokstav a til f er oppfylt.
Det følger av bokstav c at behandling av personopplysninger er lovlig dersom det er
nødvendig for å "oppfylle en rettslig forpliktelse" som påhviler den behandlingsansvarlige.
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Behandling er også lovlig dersom det er nødvendig for å utføre en oppgave i "allmennhetens
interesse", jf. bokstav e.
Hvis behandlingsgrunnlaget er bokstav c og e skal grunnlaget for behandlingen "fastsettes" i
unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, jf. forordningen artikkel 6 nr. 3. Dette
innebærer at artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e ikke alene kan utgjøre behandlingsgrunnlaget,
men at den behandlingsansvarlige i tillegg må kunne vise til et supplerende rettsgrunnlag for
behandlingen. Det er lagt til grunn i forarbeidene at i alle fall lov- eller forskriftsbestemmelser
kan utgjøre et supplerende rettsgrunnlag, se Prop. 56 LS (2017-2018) s. 33.
Når det gjelder bokstav c må formålet med behandlingen videre være fastsatt i det
supplerende rettslige grunnlaget, mens når det gjelder bokstav e) må formålet med
behandlingen være nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, jf. artikkel
6 nr. 3.
Det rettslige grunnlaget må i tillegg oppfylle kravene til klarhet, formålsspesifikasjon og
nødvendighet mv. i artikkel 5 nr. 1, jf. også fortalepunkt 39. Det fremgår også av
forordningens fortalepunkt 41 at det rettslige grunnlaget bør være tydelig og presist, og at
anvendelsen bør være forutsigbar for personer som omfattes av det.
Særlige kategorier av personopplysninger
Behandling av særlige kategorier av personopplysninger er i utgangspunktet forbudt, jf.
forordningen artikkel 9 nr. 1. Dette er sensitive opplysninger om rasemessig eller etnisk
opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller
fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger, biometriske
opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller
opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.
Slike opplysninger kan kun behandles dersom man i tillegg til et behandlingsgrunnlag (og
eventuelt et supplerende rettsgrunnlag) etter artikkel 6, kan vise til et av unntakene i artikkel
9 nr. 2.
Artikkel 9 nr. 2 bokstav g åpner for behandling av særlige kategorier av opplysninger når
dette er nødvendig av hensyn til "viktige allmenne interesser". Ordlyden tilsier at det må
være et klart samfunnsmessig behov for behandlingen. Det er flere forutsetninger som må
være oppfylt for at bokstav g skal komme til anvendelse.
Det følger av ordlyden i artikkelen at behandlingen må ha grunnlag i unionsretten eller
nasjonal rett. Det er antatt i forarbeidene at det som utgangspunkt må foreligge en lov eller
forskrift som åpner for behandling av særlige kategorier av personopplysninger. Se Prop. 56
LS (2017-2018) s. 40.
Artikkelen angir videre at behandlingen må stå i et rimelig forhold til det mål som søkes
oppnådd og at det sikres egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes
grunnleggende rettigheter og interesser. Det er lagt til grunn i forarbeidene at tiltakene eller
garantiene skal ha som sitt primære formål å sørge for at behandlingen skjer i tråd med de
grunnleggende prinsippene for behandling av personopplysninger, tatt i betraktning
opplysningenes sensitivitet, behandlingens formål, risikoen ved behandlingen mv. Se Prop.
56 LS (2014-2018), s. 41.
Opplysninger om straffedommer og lovovertredelser
Behandling av opplysninger om straffedommer og overtredelser må ha et
behandlingsgrunnlag etter forordningen artikkel 6 nr. 1, og er i utgangspunktet kun tillatt når
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det skjer under kontroll av offentlig myndighet, jf. artikkel 10. Behandling utenfor en offentlig
myndighets kontroll kan imidlertid skje dersom det er tillatt i nasjonal rett. I forarbeidene er
det antatt at behandlingen utføres «under en offentlig myndighets kontroll» dersom det er en
offentlig myndighet som er behandlingsansvarlig. Se Prop. 56 LS (2017-2018), s. 49.

Barnevernloven
Barnevernloven inneholder ikke en egen bestemmelse om behandling av
personopplysninger. Dette innebærer at det rettslige grunnlaget for behandling av
personopplysninger følger forutsetningsvis av loven.
I forslag til ny barnevernslov som ble sendt på høring 4. april 2019 ble det foreslått en ny
bestemmelse om behandling av personopplysninger, jf. utkast til ny § 16-3. Departementet
viste blant annet til at barnevernet regelmessig behandler personopplysninger som er svært
personlige, og uten samtykke fra dem opplysningene gjelder, herunder opplysninger om
helseforhold og om straffbare forhold. Departementet viste samtidig til at barnevernsloven
åpner for utøvelse av offentlig myndighet av svært inngripende karakter, og at barn og
foreldre i en barnevernssak ofte vil være i en sårbar og utsatt livssituasjon. På denne
bakgrunn konkluderte departementet med at det å regulere adgangen til å behandle
personopplysninger i barnevernsloven kan bidra til økt bevissthet om hvordan behandlingen
av personopplysninger skal skje.
For å tydeliggjøre det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i
barnevernssaker foreslo departementet følgende generelle lovbestemmelse i lovutkastet §
13-6 i ny barnevernslov:
"Organer som utfører oppgaver etter denne loven, kan behandle personopplysninger, blant annet
opplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, når det er nødvendig for å utøve
myndighet eller utføre andre oppgaver etter loven.
Departementet kan gi forskrift om behandlingen av personopplysninger, blant annet om
formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles,
adgangen til viderebehandling, utlevering, registerføring og tilgang til registre.
Bestemmelsen omfatter også private som utfører oppgaver etter denne loven."
Forslaget til ny bestemmelse om behandling av personopplysninger er utformet slik at den
også vil omfatte BSKs behandling av personopplysninger i forbindelse med
barnevernssaker.

BSKs behandling av personopplysninger i foreldretvistsaker
For å kunne ta stilling til om det bør fastsettes en uttrykkelig bestemmelse om
Barnesakkyndig kommisjons (BSK) behandling av personopplysninger i foreldretvistsaker, er
det nødvendig å se nærmere på kommisjonens behov for å behandle personopplysninger for
å utføre oppgavene departementet foreslår i dette høringsnotatet.
Når og hvordan opplysninger behandles
Departementet foreslår at BSK skal kvalitetsvurdere sakkyndigrapporter bestilt av retten og
private parter i foreldretvistsaker. Denne oppgaven forutsetter behandling av
personopplysninger om et stort antall personer. Personopplysninger vil bli behandlet når:


sekretariatet mottar, registrerer og sender rapportene til kommisjonsmedlemmene



kommisjonens leder avgjør i samråd med sekretariatet hvilke medlemmer som skal
behandle den enkelte sak
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kommisjonsmedlemmene vurderer sakkyndigrapportene



kommisjonens leder utformer et brev med kommisjonens vurdering



sekretariatet journalfører, sender ut og arkiverer sakene



kommisjonsleder inngir årlige beretninger til bevilgende myndighet om
kommisjonens virksomhet.

Personene det behandles opplysninger om
Sakkyndigrapportene som BSK skal behandle vil inneholde personopplysninger om en rekke
ulike personer. Personopplysninger vil blant annet bli behandlet om:


barn



foreldre



andre personer i husholdet som deltar i omsorgen for barnet



søsken



personer i skole og barnehage



barnets nære familie/nettverk

Ulike former for opplysninger
BSK vil behandle ulike typer personopplysninger når kommisjonen vurderer en
sakkyndigrapport. Dette vil gjelde både alminnelige og særlige kategorier av
personopplysninger. I tillegg kan rapportene inneholde opplysninger om straffedommer og
lovovertredelser. Det er vanskelig å gi en uttømmende liste over alle opplysningstyper som
kan være relevante i en sakkyndigrapport, men følgende typer er aktuelle:


Opplysninger om identitet
En sakkyndigrapport kan inneholde opplysninger som navn, fødselsdato, etnisitet,
kjønn, statsborgerskap, og familierelasjoner mv.



Opplysninger om livshistorie, kompetanse, utdanning, arbeid og økonomi
I den grad foreldrenes livshistorie, kompetanse, utdanning, arbeidsforhold og
økonomi er relevant for å vurdere foreldrenes omsorgsevne kan rapportene
inneholde slike opplysninger.



Opplysninger om relasjoner mellom barn og foreldre
Dette kan gjelde opplysninger om relasjonskvalitet i barnets forhold til sine
omsorgspersoner, hvilke omsorgskvaliteter som er særlig viktig for det aktuelle
barnet og betydningen av kulturell bakgrunn. Rapportene kan også inneholde
opplysninger om det er risiko for atferd hos noen av foreldrene som kan skade
barnets utvikling, som for eksempel vold eller overgrep. I tillegg kan rapportene
inneholde opplysninger om foreldrenes muligheter og ressurser til å gi barnet
omsorg.



Opplysninger om barn og foreldres fysiske og/eller psykiske helse mv.
Det er sjeldent at de sakkyndige bes om å utrede og vurdere en spesifikk diagnose,
men den sakkyndige kan bli bedt om å drøfte foreldres eller barns atferd i forhold til
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mulige aktuelle diagnosekriterier eller diagnoser. I saker der barn eller foreldre
tidligere har fått en diagnose innen helsevesenet, kan den sakkyndige bli bedt om å
vurdere om diagnosen fremdeles er aktuell. Den sakkyndige kan også bli bedt om å
vurdere resultater fra tester og kartleggingsverktøy.


Opplysninger om straffedommer og lovovertredelser
Dette kan være opplysninger om foreldrene har begått straffbare forhold som for
eksempel lovovertredelser, fengselsopphold mv., og om en person er mistenkt eller
siktet i en straffesak. Bakgrunnen for dette er at straffbare forhold kan ha betydning i
vurderingen av barnets omsorgssituasjon og behov.

Departementets vurderinger og forslag
Behov for et supplerende rettsgrunnlag i barneloven
En egen bestemmelse i barneloven vil sikre at rettsgrunnlaget for Barnesakkyndig
kommisjons (BSK) behandling av personopplysninger er tilgjengelig og forutsigbar, og vil på
den måten være en garanti for at behandlingen på best mulige måte ivaretar
personvernhensyn.
Vi har lagt vekt på at BSK vil ved vurderingen av hver sakkyndigrapport behandle svært
personlige opplysninger om både barn og foreldre. Behandlingen omfatter også
opplysninger om helseforhold og om straffbare forhold, herunder om det er mistanke om
vold eller overgrep. Personene opplysningene gjelder, vil ofte være i en sårbar og utsatt
livssituasjon mens saken pågår. Opplysningene vil også bli brukt som bevis i en
foreldretvistsak hvor barneloven åpner for utøvelse av offentlig myndighet av svært
inngripende karakter.
Når det gjelder forholdet til personopplysningsloven, kan det stilles spørsmål ved om BSKs
behandling av personopplysninger i foreldretvistsaker faller inn under unntaket i § 2 andre
ledd bokstav b. Loven og forordningen gjelder ikke for "saker som behandles eller avgjøres i
medhold av rettspleielovene (domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og
tvangsfullbyrdelsesloven mv)." Foreldretvistsaker reguleres av prosessreglene i barneloven
som supplerer domstolloven og tvisteloven, jf. barneloven § 59 tredje ledd. Verken lovens
ordlyd eller forarbeidene gir imidlertid veiledning når det gjelder om BSK vil være en aktør
som kan omfattes av unntaket.
I forarbeidene til personopplysningsloven går det fram at Justis- og
beredskapsdepartementet vil følge opp spørsmål som ikke er blitt utredet i forbindelse med
proposisjonsarbeidet. Et av disse spørsmålene er unntaket fra lovens saklige virkeområde
for saker som behandles etter rettspleielovene. Se Prop. 56 LS (2017-2018) s. 12-13.
Departementet går ikke nærmere inn på dette spørsmålet her. Vi har kommet fram til at
hensynene som begrunner behovet for en egen bestemmelse i barneloven, også begrunner
at personopplysningsloven bør gjelde for BSKs behandling av personopplysninger i
foreldretvistsaker. Det vil si at personopplysningsloven bør gjelde uavhengig av det nevnte
unntaket for behandling etter rettspleielovene. Et supplerende rettsgrunnlag vil være godt
egnet til å ivareta forordningens grunnleggende prinsipper for behandling av
personopplysninger, som for eksempel lovlighets- og rettferdighetsprinsippet og prinsippet
om formålsbegrensning. Se artikkel 5. nr. 1 bokstav a og b.
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Det følger av personvernforordningen at enhver behandling av personopplysninger må ha et
behandlingsgrunnlag for å være lovlig.
Utforming av det supplerende rettsgrunnlaget
Departementet foreslår at det supplerende rettsgrunnlaget utformes på følgende måte i
barneloven ny § 61d:
"Personopplysningsloven gjeld for Barnesakkunnig kommisjon. Kommisjonen kan behandle
personopplysningar, irekna personopplysningar som nemnt i personvernforordninga artikkel 9 og
10, når dette er nødvendig for å utføre oppgåver etter § 61c eller forskrift i medhold av § 61c fjerde
stykket."
Bestemmelsen skal sikre Barnesakkyndig kommisjon (BSK) et supplerende rettslig grunnlag
i henhold til kravene i forordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e og artikkel 9 nr. 2 bokstav
g.
Det følger av lovutkastet § 61c at kommisjonen vil ha en lovpålagt plikt til å vurdere visse
sakkyndigrapporter og gi retten tilbakemelding om sin vurdering. BSKs behandling av
personopplysninger er derfor "nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse". Dette
behandlingsgrunnlaget omfattes av artikkel 6 nr. 1 bokstav c.
BSKs kontroll har som formål å bedre den etterfølgende kontrollen med og kvalitetssikringen
av rapportene i enkeltsaker, og gjøre retten i stand til å luke ut rapporter med lav kvalitet.
Dette får stor betydning for barn og foreldres rettssikkerhet i foreldretvistsaker, og er et viktig
virkemiddel for å sikre barn gode oppvekstsvilkår. Behandling av personopplysninger er
etter departementets vurdering "nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens
interesse". Dette behandlingsgrunnlaget omfattes av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1
bokstav e.
Den foreslåtte bestemmelsen åpner også opp for behandling innenfor artikkel 9 nr. 2 bokstav
g. God nok rettssikkerhet, saksbehandling og kontradiksjon er viktig i disse sakene for å
sikre barn og foreldres rett til familieliv og gode oppvekstsvilkår for barn. Departementet
mener dette gjør at behandlingen er "nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser."
BSK kan også behandle personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser
ettersom behandlingen vil være utført under en "offentlig myndighets kontroll", jf.
forordningen artikkel 10. I slike tilfeller stiller ikke bestemmelsen tilleggskrav, men
departementet foreslår å nevne artikkelen i ny barnelov § 61d for sammenhengens skyld.
Departementet foreslår at formålet med BSKs behandling av opplysninger er å utføre
oppgaver etter lovutkastet § 61c eller forskrift i medhold av lovutkastet § 61c fjerde ledd.
BSKs primære oppgave vil være å vurdere alle rapporter fra sakkyndige som er oppnevnt av
retten etter barneloven § 61 første ledd nr. 3 og rapporter bestilt av parter. Vurderingene skal
sendes til retten. Videre kan det i forskrift gis utfyllende regler om kommisjonens oppgaver.
Dette oppfyller de særlige kravene til formålsangivelse i forordningen artikkel 6 nr. 3.
Videre foreslår departementet at det i bestemmelsen presiseres at personopplysninger kun
kan behandles når dette er "naudsynt". Presiseringen innebærer at det ikke skal behandles
flere opplysninger enn det som trengs for formålene, og at opplysningene skal være
relevante og ha saklig sammenheng med det formålet som søkes oppnådd ved
behandlingen. Nødvendighetskravet skal likevel ikke forstås slik at det er et vilkår at
opplysningen faktisk får betydning for BSKs vurdering av rapporten. Departementet legger til
grunn at det vil være nødvendig å behandle alle opplysningene som fremgår av rapporten
for å kunne foreta en tilfredsstillende vurdering av den. Begrensningen er ment å ivareta
dataminimerings- og proporsjonalitetsprinsippet i forordningens artikkel 5 nr. 1 bokstav c.
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Bestemmelsen gjør det også klart at BSK har grunnlag for å behandle alminnelige
personopplysninger, særlige kategorier av opplysninger og opplysninger om straffedommer
og lovovertredelser. Det er ikke mulig å angi nærmere hvem det kan behandles opplysninger
om og hvilke opplysningstyper, ettersom det vil avhenge av barnets omsorgssituasjon og
retten og/eller partenes utredningsbehov. Dette oppfyller de særlige kravene til klarhet som
kan utledes av artikkel 9 nr. 2 bokstav g og forordningens artikkel 5 nr. 1 bokstav a.
For behandling av personopplysninger etter artikkel 9 nr. 2 bokstav g er det et krav om at det
må sikres egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og
interesser. Departementet har vurdert hvilke garantier som bør fastsettes, men i et tilfelle
som dette er det ikke enkelt å fastsette noe som er spesifikt, og som gir en tilleggsverdi
utover forordningen. En viktig garanti er likevel at kommisjonsleder,
kommisjonsmedlemmene og sekretariat er underlagt lovbestemt taushetsplikt etter
forvaltningsloven. De skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke
får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. Kommisjonens leder eller
medlemmer som fratrer sin tjeneste, pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen.
Ytterligere garantier kan fastsettes i forskrift. Se mer om dette i punkt 6.4.3.
Etter departements vurdering oppfyller lovforslaget kravene til klarhet, nødvendighet,
forholdsmessighet og formålsbegrensning som kan utledes av Grunnloven § 102, EMK
artikkel 8 og personopplysningsloven.
Forskriftshjemmel
Etter departements vurdering bør det gis en hjemmel til å fastsette at det i forskrift kan gis
utfyllende bestemmelser om Barnesakkyndig kommisjons (BSK) behandling av
personopplysninger.
Forskriftshjemmelen er ment å ytterligere legge til rette for at personopplysningene
behandles på en lovlig, rettferdig måte som ivaretar personvernhensyn. Det følger av
forordningens artikkel 6 nr. 3 at et supplerende rettsgrunnlag etter nr. 1 bokstav c og e kan
inneholde særlige bestemmelser for å tilpasse anvendelsen av reglene i forordningen.
Videre følger det av artikkel 9 nr. 2 bokstav g at det må sikres egnede og særlige tiltak for å
verne den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser. Krav om særlige tiltak kan
reguleres nærmere i forskrift. Slike særlige tiltak kan også bidra til å oppfylle de kravene til
garantier som kan utledes av EMDs praksis.
Departementet foreslår derfor en hjemmel for å kunne gi forskrift om behandlingen av
personopplysninger, blant annet om formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke
personopplysninger som kan behandles, hvem som kan behandle personopplysninger,
hvem det kan behandles personopplysninger om, tiltak som skal verne den opplysningene
gjelder, adgangen til viderebehandling, utlevering, registerføring og tilgang til registre.

Rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig
Forslag
Departementet foreslår at barneloven § 61 første ledd nr. 3 skal inneholde en henvisning til
tvistelovens regler om rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig. Formålet er å gi en
pedagogisk påminnelse til retten om å vurdere behovet for flere sakkyndige slik at saken
tilføres nødvendig bredde- og spisskompetanse.
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Forslaget innebærer ikke at det åpnes for å oppnevne mer enn én sakkyndig i større grad
enn i dag. Tvisteloven § 25-3 første ledd angir vilkårene for når det kan oppnevnes mer enn
én sakkyndig. Rettens plikt til å sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst gjør det nødvendig
i hver enkelt sak å foreta en konkret vurdering av om det skal oppnevnes mer enn én
sakkyndig.

Gjeldende rett
Barneloven regulerer ikke hvor mange sakkyndige retten kan oppnevne. Det betyr at den
alminnelige reglen i tvisteloven § 25-3 første ledd gjelder:
"Det oppnevnes én sakkyndig. Hvis det ikke fører til uforholdsmessige kostnader eller forsinkelser,
kan det oppnevnes mer enn én sakkyndig dersom karakteren av sakkyndigspørsmålene, sakens
betydning eller andre forhold tilsier det. Retten kan oppnevne nye sakkyndige ved siden av tidligere
oppnevnte."
Tidligere var hovedregelen i tvisteloven at retten skulle oppnevne to sakkyndige. Ordlyden
ble imidlertid endret for å komme bort fra ordningen hvor det nærmest var automatikk i å
oppnevne to sakkyndige. I forbindelse med lovendringen, uttalte departementet at to
sakkyndige likevel kan være nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerheten, for at
resultatet blir riktig og for at sakens parter i størst mulig grad skal kunne forsone seg med
resultatet i saken. Departementet uttalte videre at rettens plikt til å sørge for at saken blir
tilstrekkelig opplyst gjør det nødvendig i hver enkelt sak å foreta en konkret vurdering av om
det skal oppnevnes én eller to sakkyndige. Se nærmere i Ot.prp. nr. 45 (1993-1994) s. 6-7.
Barne- og familiedepartementets høringsuttalelse ble den gangen sitert i proposisjonen. I
uttalelsen pekte departementet på at de sakkyndiges sentrale rolle i foreldretvistsaker tilsa at
det i disse sakene burde være to sakkyndige.
Etter en vurdering av lovreglene og forarbeidene forstår Høyesterett i HR-2014-1865-A
avsnitt 54 disse som at det var tilsiktet at retten skal skulle vise forsiktighet med bare å
oppnevne én sakkyndig, noe retten viser til at også var påpekt i Schei mfl. Tvisteloven 2.
utgave side 36. Høyesterett viser herunder i avsnitt 49 til at en avgjørelse om å fravike
hovedregelen om én sakkyndig beror på en proporsjonalitetsvurdering og et skjønn hvor det
sentrale hensynet er å sikre en forsvarlig opplysning av saken. Høyesterett viser videre til
nødvendighetskriteriet for å sikre et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag i tvisteloven § 25-2 første
ledd, og mener dette ikke bare er styrende for når det skal oppnevnes sakkyndige i saken,
men at dette også er sentralt ved spørsmålet om flere sakkyndige bør vurdere et
sakkyndigspørsmål.
Det fremgår av Domstolsadministrasjonens (DA) Nasjonale veileder for foreldretvister punkt
6 side 14 at det kan være aktuelt å oppnevne to sakkyndige i særlig kompliserte saker.
Etter tvisteloven synes utgangspunktet å være at de sakkyndige avgir en felles
sakkyndigrapport, jf. § 25-5 første ledd. Retten kan likevel bestemme at de sakkyndige skal
levere hver sin rapport.
Stortinget har i lov 21. juni 2019 nr. 48 endret straffeprosessloven slik at det som hovedregel
alltid skal oppnevnes to sakkyndige ved rettspsykiatriske undersøkelser, jf. forslag i Prop.
154 L (2016-2017). Endringen er begrunnet i at supplering av sakkyndigkompetanse og
intern kvalitetssikring (de sakkyndige imellom), vil fremme sakens opplysning og bidra til å
sikre riktige avgjørelser. Endringen er ikke trådt i kraft.
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Departementets vurderinger og forslag
Hvorfor barneloven bør henvise til reglene i tvisteloven om rettens oppnevning
av mer enn én sakkyndig
Sakene utredes grundigere og bredt fra start
Departementet har lagt vekt på at en pedagogisk henvisning i barneloven til reglene i
tvisteloven om rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig, kan føre til at saker hvor det er
behov for det, blir utredet grundigere og bredere fra start. I noen saker er det for eksempel
behov for en sakkyndig med generell barnefaglig kompetanse i tillegg til en sakkyndig med
mer spisskompetanse, for eksempel på vold, psykiatri eller medisinske lidelser. Videre kan
to sakkyndige i enkelte saker være ønskelig der det reises spørsmål som kan være særlig
vanskelige å vurdere og/eller som kan være kontroversielle faglig sett, som spørsmål om
manipulasjon og/eller "foreldrefientlighet". I slike tilfeller kan det være aktuelt å oppnevne to
sakkyndige som skal utarbeide hver sin rapport. Forslaget kan dermed bidra til å gi større
sikkerhet for at alle viktige forhold blir opplyst, bidra til riktige avgjørelser og gi en bedre
beskyttelse av barn.
Øke kvaliteten på og bedre rekrutteringen til sakkyndigarbeid
Departementet mener at mer oppmerksomhet rundt tvistelovens bestemmelser om antall
sakkyndige, kan øke kvaliteten på sakkyndigarbeidet. Dette gjelder i særlig krevende saker
eller i saker hvor det er behov for ulik kompetanse og/eller spisskompetanse. I slike saker
kan sakkyndigarbeidet være særlig belastende og ensomt. Dette gjør at sakkyndige kan ha
behov for et drøftingsrom, noe som bruken av for eksempel to sakkyndige som samarbeider
med hverandre kan oppfylle.
Etter departementets syn kan det å gjøre sakkyndigarbeidet mindre ensomt i de mest
krevende sakene bidra positivt inn mot rekrutteringen av sakkyndige i foreldretvistsaker, og
dermed veie opp for ulempen med at flere sakkyndigressurser kan bli bundet opp i én sak.
Ivareta våre menneskerettslige forpliktelser
Departementet har videre lagt vekt på at en pedagogisk henvisning i barneloven om at retten
etter tvisteloven vurderer behovet for å oppnevne mer enn én sakkyndig, kan bidra til en
forsvarlig saksbehandling i foreldretvistsaker i tråd med kravene som kan utledes av
Grunnloven og EMK. Dette kan forhindre at retten treffer avgjørelser som er et ulovlig
inngrep i retten til familieliv etter EMK artikkel 8.
EMD har slått fast at nasjonale domstoler ikke har en generell plikt til å oppnevne
sakkyndige i saker etter EMK artikkel 8. Manglende oppnevning kan likevel i konkrete tilfeller
føre til at en prosess ikke har vært forsvarlig. Det har sammenheng med at bruken av
sakkyndige kan være viktig for å sikre at en avgjørelse bygger på grundige og faktiske
avgjørelser. Relevante momenter er barnets alder og modenhet. Se blant annet Sommerfeld
mot Tyskland avsnitt 71. Dersom nasjonale domstoler innhenter en sakkyndigrapport, bør
denne være oppdatert. Se Strand Lobben avsnitt 223.
En pedagogisk henvisning vil gjøre retten mer bevisst på å vurdere hva som er nødvendig
for at saken blir forsvarlig opplyst.
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Økt tillit
I Prop. 154 L (2016-2017) Endringer i straffeloven, straffeprosessloven mv. (skyldevne,
samfunnsvern og sakkyndighet) punkt 6.2.4 side 174 vurderte Justis- og
beredskapsdepartement at ved rettspsykiatriske undersøkelser, som har et stort innslag av
skjønnsmessige vurderinger kan oppnevning av to sakkyndige i noen flere saker, bidra til at
partene i større grad forsoner seg med de sakkyndiges konklusjoner. Det ble videre vist til at
dette kan tenkes å ha prosessøkonomisk betydning ved at det kan føre til færre anker og at
partenes ønske om å bestille egne sakkyndige, reduseres. Departementet er enig i dette, og
mener at dette også kan gjelde for foreldretvistsaker.
Ikke behov for at det alltid skal oppnevnes to
Departementet har vurdert om det i likhet med bruken av sakkyndige ved rettspsykiatriske
undersøkelser, alltid bør oppnevnes to sakkyndige i foreldretvistsaker. Vi har kommet fram til
at behovet for to sakkyndige ikke er like stort i enhver foreldretvistsak, sammenlignet med
straffesaker om tiltaltes tilregnelighet. Vi mener at hensynet til partenes rettssikkerhet i
foreldretvistsaker vil være godt nok ivaretatt dersom retten får en pedagogisk påminnelse
om å vurdere behovet for mer enn én sakkyndig. Forslaget innebærer dermed ikke at
normen skal være to sakkyndige i alle saker.
I tillegg plikter retten i foreldretvistsaker å vurdere om oppnevning av to sakkyndige er til
barnets beste, jf. Grunnloven § 104, barnekonvensjonen artikkel 3 og barneloven § 48. To
sakkyndige bør for eksempel ikke oppnevnes dersom det vil være belastende for barnet og
saken kan opplyses tilfredsstillende på annen måte. En plikt til alltid å oppnevne to
sakkyndige vil stenge for en slik vurdering.

Forskriftshjemmel om krav til sakkyndiges mandater og
rapporter
Forslag
Departementet foreslår at det i forskrift kan gis utfyllende regler om utformingen av
sakkyndiges mandater og rapporter. Formålet er å tydeliggjøre rollefordelingen mellom
retten og sakkyndige, og gjøre BSKs kontroll enda mer effektiv og målrettet. Se lovutkast §
61b.

Gjeldende rett
Mandat
Barneloven regulerer ikke hvordan retten skal utforme den sakkyndiges mandat. Tvisteloven
§ 25-4 krever at retten skal gi et mandat, men dette er helt overordnet regulert:
"Retten fastsetter hva den sakkyndige skal utrede, og gir de nødvendige instrukser. Retten kan
pålegge partene å utarbeide forslag til mandat for de sakkyndige."
Det gjelder ingen formkrav, men partene skal gis anledning til å uttale seg før mandatet blir
fastsatt, jf. tvisteloven § 9-6 første ledd.
Det er gitt anbefalinger om utforming av mandat i ulike veiledere. I aktørenes Retningslinjer
for sakkyndigarbeid i domstolene (2014) nr. 7 er det anbefalt at mandatet bør opplyse om
hva den sakkyndige skal uttale seg om, hvilken metode den sakkyndige skal benytte, hvilke
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fakta den sakkyndige skal bygge på, at den sakkyndige bør gi uttrykk for tvil og hva som er
årsaken til tvilen, oppdragets omfang og fristen for avslutningen av arbeidet.
Ifølge straffeprosessloven § 142a kan Kongen ved forskrift gi nærmere regler om
utformingen av mandat i straffesaker. Justis- og beredskapsdepartementet tar i Prop. 154 L
(2016-2017) på side 191 til orde for at det bør gis overordnede og generelle bestemmelser
om hva mandatet til rettspsykiatriske undersøkelser skal inneholde.
Straffeprosesslovutvalget foreslo i NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov i lovutkast § 11-2
lovbestemte krav til sakkyndiges mandat.

Sakkyndigrapporter
Verken barneloven eller tvisteloven stiller krav til sakkyndigrapporter annet enn at rapporten
skal inneholde den sakkyndiges vurdering av de faktiske forholdene i saken, jf. tvisteloven §
25-1. Den sakkyndige skal derfor ikke konkludere i de rettslige spørsmålene som saken
reiser. Det er det opp til dommeren å gjøre.
I aktørenes Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene (2014) nr. 9 er det anbefalt at
rapporten bør inneholde blant annet opplysninger om mandatet og den sakkyndiges
kvalifikasjoner, hvilken metode, fremgangsmåte og begrepsbruk som er benyttet, krav til
årsakssammenheng og bevis, de faktiske forhold som legges til grunn og grunnlaget for
dette, den sakkyndiges faglige vurderinger, eventuell faglig uenighet på området og den
sakkyndiges konklusjoner.
For sakkyndige som er helsepersonell, stiller helsepersonelloven § 15 med tilhørende
forskrift enkelte krav. Det følger av § 15 første ledd at den som utsteder attest, erklæring o.l.
skal være varsom, nøyaktig og objektiv. I forskriften § 4 er det gitt visse innholdsmessige
krav. Rapportene skal blant annet inneholde opplysninger om helsepersonellets relasjon til
pasienten, beskrive rammene for eventuelle undersøkelser og beskrive den dokumentasjon
som ligger til grunn for erklæringen.
Stortinget har i lov 21. juni 2019 nr. 48 gitt hjemmel i straffeprosessloven til at Kongen kan gi
forskrift om krav til den rettspsykiatriske erklæringen, jf. Prop. 154 L (2016-2017). Endringen
er ikke trådt i kraft. Straffeprosesslovutvalget foreslo i NOU 2016: 24 i lovutkast § 11-3
lovbestemte krav til sakkyndigrapportene.

Departementets vurderinger og forslag
Hvorfor det bør gis en forskriftshjemmel om krav til mandater og rapporter
Økte kvaliteten på sakkyndigarbeid og bedre opplysning av saken
Departementet har lagt vekt på at minimumskrav til sakkyndiges mandater og rapporter kan
øke kvaliteten på sakkyndigarbeidet. Dette har sammenheng med at både mandatene og
rapportene er styrende for sakens opplysning. Et godt og klart formulert mandat er en
grunnleggende forutsetning for at sakkyndigrapporten skal oppfylle sitt formål, som er å gi
retten et faglig perspektiv på de spørsmålene en sak reiser. Rapporten skal deretter danne
grunnlaget for at retten kan fatte en riktig avgjørelse.
Tydeliggjøre kravene som stilles
Forslaget vil også legge til rette for at de kravene som stilles til aktørene tydeliggjøres. Svak
kvalitet på sakkyndig arbeid kan ha sammenheng med at lovgiver har gitt få rammer rundt
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bruken av sakkyndige. Bruken er ikke uttømmende regulert verken i barneloven eller
tvisteloven, og de reglene som finnes, gir rom for skjønn og variasjon. Krav til utforming av
mandater og rapporter kan trygge sakkyndige og virke klargjørende for hva som er deres
rolle i retten.
Positive effekter på rekrutteringen av sakkyndige
Tydeligere krav kan ha positive effekter på rekrutteringen av sakkyndige ved at det kan
trygge sakkyndige og skape større forutsigbarhet om hvilke forventninger som stilles til den
enkelte.
Effektivisere Barnesakkyndig kommisjons (BSK) kontroll
Departementet har også lagt vekt på at krav til utforming av mandater og rapporter kan
effektivisere BSKs kontroll med sakkyndigrapportene. Mandatene danner for eksempel
utgangspunktet for BSKs vurdering av om oppdraget er besvart i rapporten.
Ikke alle sakkyndige er helsepersonell
Det er også behov for å gi utfyllende bestemmelser om utforming av rapportene fordi alle
sakkyndige er ikke helsepersonell, og er dermed ikke underlagt de krav som følger av
helsepersonelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utvidelsen av Barnesakkyndig kommisjon
Oppsummering av konsekvenser ved alternative løsninger
Departementet anslår at en utvidelse av Barnesakkyndig kommisjon (BSK) vil ha en
merutgift på om lag 7 mill. kroner til lønn, drifts- og etableringskostnader.
Forslaget vil ha flere samfunnsøkonomiske gevinster som det er vanskelig å tallfeste. Dette
gjelder økt kvalitet i sakkyndigarbeidet, økt rettssikkerhet og økt tillit til de sakkyndige og
rettens avgjørelser. Forslaget kan også gi innsparing ved at det kan redusere antallet
gjengangersaker. En mulig årsak til det er at foreldrene lettere kan slå seg til ro med en
avgjørelse dersom de vet at et uavhengig organ har vurdert rapporten.
Det er også muligheter for å dra nytte av flere stordriftsfordeler ettersom BSK allerede
vurderer sakkyndigrapporter i barnevernssaker. Tiltaket kan blant annet utformes slik at man
får en bedre utnyttelse av kommisjonens kapasitet. Saksbehandlingstiden i foreldretvistsaker
og barnevernssaker vil trolig ikke øke nevneverdig som følge av en utvidelse av BSK.
Departementet har vurdert alternative løsninger til BSK, men har ikke funnet noen fullgode
alternativer. Et alternativ som ble vurdert som ikke ønskelig, er obligatorisk bruk av
fagkyndige meddommere. Årsaken er at dette blant annet er betenkelig av hensyn til
partenes manglende mulighet til kontradiksjon om fagkyndigheten, noe som i seg selv kan
bli prosessdrivende idet anke er eneste mulighet for imøtegåelse. Etter foreløpige
beregninger vil dette tiltaket i tillegg være langt dyrere enn BSK. Kostnadene anslås til 29
mill. kroner årlig, uten hensyn til prosessdrivende effekter. Det er ikke aktuelt å avgrense
tiltaket/utgiftene til saker med påstander om vold mv. fordi dette også vil virke
prosessdrivende. Se vurderingen i punkt 5.5.1. Det er heller ikke et fullgodt alternativ når
kontrollbehovet er stort.
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Utgangspunkter for vurderingen
Utgangspunktet for vurderingen er at BSK skal vurdere alle rapporter utarbeidet av
sakkyndige som retten har oppnevnt etter barneloven § 61 første ledd nr. 3 og rapporter
bestilt av partene.
Ressursmessig vil BSKs arbeid med å kvalitetsvurdere rapportene være nokså likt med det
som er tilfellet for barnevernssakene. Det skyldes likheter mellom rapportene i omfang og
karakter. Det er derfor tatt utgangspunkt i antallet saker årlig for BSK/sekretariatet, dagens
dimensjonering og årlige utgifter. Følgende tall for 2019 er relevante:
 BSK behandlet 634 saker
 BSK har en leder i 80 % stilling og 13 kommisjonsmedlemmer som arbeider på
timebasis
 BSK har et sekretariat i Statens sivilrettsforvaltning (SRF) som består av en
sekretariatsleder og en juridisk rådgiver
 6,6 mill. kroner i utgifter (BSK og sekretariatet), herunder sum lønn/drift og
ledergodtgjørelse (3 mill. kroner) og godtgjørelse/reiseutgifter kommisjonen (3,6 mill.
kroner).15
I statsbudsjettet har BSK fullmakt til å belaste utgiftene på kapittel 854, post 22. I 2020 er det
bevilget 7,8 mill. kroner til BSK til drifts- og saksutgifter som inkluderer kommisjonen og
sekretariatet.
Når det gjelder saksbehandlingstiden, er det tatt utgangspunkt i at kommisjonen i dag har et
resultatkrav/saksbehandlingstid på 12 dager. Av de 634 sakene som BSK behandlet i 2019,
ble fristen overholdt i om lag 96,7 prosent av sakene.16

Antallet saker
Departementet har vurdert hvor mange flere saker BSK vil måtte vurdere som følge av en
utvidelse. Domstoladministrasjonen (DA) har ikke statistikk over antallet saker hvor retten
oppnevner sakkyndig etter barneloven § 61 første ledd nr. 3, og har heller ikke opplysninger
som innebærer at slik statistikk kan utarbeides. Etter det departementet har forstått, kan det
legges til grunn at det oppnevnes sakkyndig i mange av sakene som blir avgjort med dom,
men ikke i absolutt alle. Fra 2016 til 2019 ble det i snitt avgjort 760 saker etter barneloven
med dom. Dette indikerer at BSK trolig vil måtte vurdere mellom 600 til 700 rapporter årlig,
forutsatt at det normalt legges fram én rapport i den enkelte sak. Dersom et gjennomsnitt av
dette legges til grunn i beregningen, vil det si 650 saker.
Forslaget om at barneloven bør inneholde en henvisning til tvistelovens regler om rettens
oppnevning av mer enn én sakkyndig, vil sannsynligvis ikke ha stor innvirkning på antallet
rapporter som BSK skal vurdere. Etter tvisteloven synes utgangspunktet uansett å være at
de sakkyndige avgir en felles sakkyndigrapport, jf. § 25-5 første ledd. Retten kan likevel
bestemme at de sakkyndige skal levere hver sin rapport.

Dimensjoneringsbehov og stordriftsfordeler
Departementet legger til grunn at lederens stilling må økes fra 80 % til 100 %.
Hvor mange kommisjonsmedlemmer som det vil være behov for, vil variere med antall saker
og kommisjonsmedlemmenes kapasitet. Departementet fastsetter antall medlemmer i

15

Barnesakkyndig kommisjon årsrapport 2019.

16

Barnesakkyndig kommisjon årsrapport 2019.
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samarbeid med BSK. På bakgrunn av en vurdering av dagens kapasitet, anslås det et behov
for om lag fem ekstra kommisjonsmedlemmer.
Kommisjonsmedlemmene arbeider hjemmefra, og en utvidelse av BSK vil ikke føre til økte
husleiekostnader. Det må påberegnes noe økte utgifter til reise og opphold i forbindelse med
årlige samlinger av kommisjonen.
Sekretariatet må utvides noe. Det legges til grunn at én stilling vil være nok på grunn av
stordriftsfordelene. Sekretariatet har ansvar for flere kommisjoner og har alle nødvendige
datasystemer mv. på plass.

Anslag over kostnader
Departementet anslår at økte kostnader vil være på om lag 7 mill. kroner.
Vi viser til at Agenda Kaupang i 2015 kostnadsberegnet at en utvidelse av BSK til
foreldretvistsaker vil koste 7,8 mill. kroner årlig. Det fremgår imidlertid ikke av rapporten
hvordan beregningen er foretatt. Anslaget stemmer imidlertid godt overens med
departementets anslag over merutgiftene.
De øvrige innretningene/alternativene som er vurdert av departementet, forutsetter at
dommeren må utøve et skjønn i den enkelte sak om rapporten skal forelegges for BSK.
Dette gjør kostnadene mer usikre, men sannsynligvis lavere. Dersom mer skjønnspregede
alternativer velges, kan det få virkninger som er vanskelig å forutse og beregne. For
eksempel kan disse innretningene føre til at dommerne og partene vil bruke ressurser på
spørsmålet om hvorvidt en rapport oppfyller krav for foreleggelse og om den bør forelegges
BSK.
Ved oppstart vil det også bli noen utgifter til for eksempel opplæring og informasjon.

Egenandel for partene
Det er et spørsmål om partene selv helt eller delvis bør dekke utgiftene, særlig dersom
parten selv er oppdragsgiver. En egenandel for partene vil redusere statens utgifter.
Det som kan tale for en egenandel, er at sakene som et prinsipielt utgangspunkt er
privatrettslige, i motsetning til de offentligrettslige barnevernssakene. Det som taler mot en
egenandel, er hensynet til barnet og partenes rettssikkerhet. Avgjørelser i foreldretvistsaker
kan som nevnt tidligere være inngripende, på linje med barnevernssaker, som når en
forelder nektes samvær eller fratas foreldreansvaret. Dette er noe av bakgrunnen for at det
ikke er partene som dekker utgiftene til de sakkyndige som er oppnevnt etter barneloven §
61 første ledd nr. 3, jf. andre ledd.
Departementets syn er at det vil være den beste og enkleste løsningen om foreldretvistsaker
likebehandles med barnevernssaker, slik at staten også her dekker utgiftene.

Øvrige forslag
Forslaget om at barneloven skal inneholde en henvisning til tvistelovens regler om rettens
oppnevning av mer enn én sakkyndig, er ment som en pedagogisk påminnelse til retten om
å vurdere behovet for flere sakkyndige slik at saken tilføres nødvendig bredde- og
spisskompetanse. Ifølge tvisteloven kan det kun oppnevnes mer enn én sakkyndig dersom
"karakteren av sakkyndigspørsmålene, sakens betydning eller andre forhold tilsier det", jf.
tvisteloven § 25-3. Rettens plikt til å sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst gjør det
nødvendig i hver enkelt sak å foreta en konkret vurdering av om disse vilkårene er oppfylt.
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Forslaget innebærer dermed ikke at det åpnes for å oppnevne mer enn én sakkyndig i større
grad enn det retten allerede har en plikt til i dag.
Dersom noen dommere anser det som nødvendig å oppnevne to sakkyndige i noen flere
tilfeller enn i dag, har dette sammenheng med rettens plikt til å sørge for at saken blir
tilstrekkelig opplyst. Det kan likevel ikke ses bort fra at lovfestingen, som innebærer mer
oppmerksomhet rundt dette, vil kunne gi noe økte utgifter for staten i enkelte saker, jf.
barneloven § 61 andre ledd. Samtidig vil dette kunne gi innsparinger i form av færre
gjengangersaker. Hensynet til tilstrekkelig opplysning av sakene og rettssikkerhetshensyn
må uansett veie tungt i disse sakene der det enkelte ganger kan være et behov for
sakkyndige med ulik kompetanse. For eksempel kan dette være tilfellet i saker med
påstander om vold og overgrep. Godt opplyste saker er en forutsetning for riktige
avgjørelser, og at barn beskyttes når de har behov for det. Det er derfor grunn til å anta at
forslaget totalt sett ikke vil ha merkostnader av betydning.
Forslaget om at det kan gis utfyllende regler om utformingen av mandater og
sakkyndigrapporter i forskrift vil ikke ha nevneverdige økonomiske og administrative
konsekvenser. Forslaget kan virke ressursbesparende inn mot Barnesakkyndig kommisjons
kontroll med sakkyndigrapportene. Det vil også kunne føre til at dommeren gjør en
grundigere vurdering av behovet for å oppnevne en sakkyndig, og på den måten redusere
antallet gjengangersaker ved at avgjørelsene blir utredet grundigere og bredere fra start.
Nye forskriftsbestemmelser vil bli sendt på separat høring senere, og eventuelle økonomiske
og administrative konsekvenser av disse vil bli vurdert i den sammenheng.

Ikraftsetting og overgangsbestemmelser
Departementet foreslår at loven gjelder fra den tid Kongen fastsetter, og kan tre i kraft til ulik
tid.
De nye bestemmelsene departementet foreslår i barneloven bør tre i kraft samtidig som
aktuelle forskriftsbestemmelser.
En vellykket gjennomføring av forslagene forutsetter at det må være noe tid mellom
vedtakelsen av en eventuell lovendring til ikrafttredelsen. Dette fordi Barnesakkyndig
kommisjon (BSK) og sekretariatet må ha noe tid for å gjøre nødvendige forberedelser. Det
skal også oppnevnes nye kommisjonsmedlemmer, som må ha tilgang til de tekniske
løsningene (IKT), og alle medlemmene som skal arbeide med nye saker, må ha mulighet til
å heve sin kompetanse. Det må også være tid til å gi tilstrekkelig informasjon til domstolene
om at sakkyndigrapporter nå skal kontrolleres av BSK. Det samme gjelder til sakkyndige.
Her kan DA og Norsk psykologforening bistå. Det kan også være behov for å revidere
retningslinjene for BSK mv. ytterligere.
Når det gjelder krav til mandater og rapporter, er det en forutsetning at det utformes en
forskrift i etterkant, og den vil bli sendt på egen høring.
Departementet har ingen forslag til overgangsbestemmelser, men ber om innspill fra
høringsinstansene på om det er behov for eventuelle overgangsbestemmelser.
Departementet kan gi nærmere overgangsbestemmelser i forskrift.

Merknader til de enkelte bestemmelser
Til § 61 første ledd nr. 3 nytt tredje punktum
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Første ledd nr. 3 endres ved at det tas inn et nytt tredje punktum om at retten vurderer å
oppnevne flere enn én sakkyndig etter reglene i tvisteloven. Formålet er å gi en pedagogisk
påminnelse til retten om å vurdere behovet for flere sakkyndige slik at saken tilføres
nødvendig bredde- og spisskompetanse. Endringen innebærer ikke at det åpnes for å
oppnevne mer enn én sakkyndig i større grad enn i dag. Tvisteloven regulerer oppnevning
av flere enn én sakkyndig.
Bestemmelsen gjelder der retten vurderer å oppnevne sakkyndig etter barneloven § 61
første ledd nr. 3. Henvisningen til tvistelovens regler innebærer at tvistelovens vilkår i § 25-3
første ledd i alle tilfeller må være oppfylt for at retten skal kunne fravike hovedregelen om én
sakkyndig. Det betyr at normen i foreldretvistsaker ikke skal være mer enn én sakkyndig, og
bestemmelsen utvider dermed ikke virkeområdet til tvisteloven § 25-3. Henvisningen i
barneloven er kun en pedagogisk påminnelse til retten.
Retten må alltid vurdere om oppnevning av mer enn én sakkyndige vil være til barnets
beste, jf. Grunnloven § 104, barnekonvensjonen artikkel 3 og barneloven § 48. Videre bør
retten vurdere om kravet til en forsvarlig saksbehandling som kan utledes av Grunnloven og
EMK, tilsier at det bør oppnevnes mer enn én sakkyndig.
I foreldretvistsaker kan det for eksempel være behov for mer enn én sakkyndig dersom
hensynet til en forsvarlig opplysning av saken etter tvistelovens bestemmelser tilsier at det er
nødvendig med én sakkyndig med generell barnefaglig kompetanse og én sakkyndig med
mer spisskompetanse, for eksempel på vold, psykiatri eller medisinske lidelser. Videre kan
to sakkyndige i enkelte saker være ønskelig der det reises spørsmål som kan være særlig
vanskelige å vurdere og/eller som kan være kontroversielle faglig sett, som spørsmål om
manipulasjon og/eller "foreldrefientlighet". I stedet for å oppnevne to sakkyndige til å
gjennomføre hver sin fulle sakkyndige utredning, kan retten vurdere om det er tilstrekkelig at
en av dem kun avgir en rapport om et spesifikt tema.
I de tilfellene retten oppnevner mer enn én sakkyndig, følger det av de alminnelige reglene i
tvisteloven §§ 25-4 og 25-5 at retten i mandatet kan avgjøre hvordan de sakkyndige bør
arbeide. Retten kan bestemme om de sakkyndige skal avgi en felles rapport eller om de skal
arbeide uavhengig av hverandre. I vurderingen bør det særlig legges vekt på hva som vil
være minst belastende for barnet, jf. Grunnloven § 104, barnekonvensjonen artikkel 3 og
barneloven § 48.
Rettens avgjørelse om å oppnevne sakkyndig eller å nekte å oppnevne sakkyndig treffes i
utgangspunktet ved beslutning, jf. tvisteloven § 19-1 tredje ledd bokstav a. Da trenger retten
normalt ikke gi en begrunnelse for avgjørelsen, jf. tvisteloven § 19-6 fjerde ledd
forutsetningsvis. Men det kan etter gjeldende rett tenkes tilfeller hvor en forsvarlig
saksbehandling tilsier at det gis en kortfattet begrunnelse hvor det fremgår at retten har
vurdert behovet for mer enn én sakkyndig, jf. NOU 2001: 32 Bind A s. 579 og Schei mfl. s.
795-96.
Hvis partene er uenige om oppnevningen av sakkyndige, foreligger det en "tvist om bevis"
og avgjørelsen skal treffes ved kjennelse jf. tvisteloven § 19-1 andre ledd bokstav d. Kravet
til begrunnelse av kjennelser fører til at retten bør synliggjøre at behovet for mer enn én
sakkyndige er vurdert, jf. tvisteloven § 19-6 fjerde ledd.
Til ny § 61b
Bestemmelsen er ny og fastsetter at departementet i forskrift kan gi utfyllende regler om
utformingen av sakkyndiges mandater og rapporter.
Til ny 61c
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Bestemmelsen er ny. Første ledd første punktum fastslår at retten bare kan legge til grunn
en sakkyndigrapport dersom den har vært vurdert av Barnesakkyndig kommisjon (BSK) etter
vilkårene i paragrafen. Det innebærer at ansvarsområdet til kommisjonen utvides fra
rapporter til bruk i barnevernssaker til også å omfatte rapporter i foreldretvistsaker.
Formålet til kommisjonen er angitt i første ledd andre punktum. Kommisjonen skal bidra til å
vurdere arbeidet til de sakkyndige. Dette er ment å bedre den etterfølgende kontrollen med
og kvalitetsvurderingen av rapportene i enkeltsaker. Kommisjonen skal ha en veiledende
funksjon overfor retten, slik at det fremdeles vil være opp til retten å vurdere bevisverdien og
vekten av rapportene. Kommisjonens uttalelser er ikke bindende. Den vil dermed ikke utøve
offentlig myndighet, og treffer heller ikke enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd
bokstav b. Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak og klage, gjelder dermed ikke.
Andre ledd angir hvilke sakkyndigrapporter BSK skal vurdere. Det går frem av andre ledd
første punktum at kommisjonen skal vurdere rapporter fra sakkyndige som retten har
oppnevnt etter barneloven § 61 første ledd nr. 3. Dette vil gjelde i saker som bringes inn for
retten etter barneloven § 56 om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, fast bosted
og/eller samvær. BSK skal vurdere alle rapporter uavhengig av sakens tema og
alvorlighetsgrad. Videre skal BSK vurdere rapporter uavhengig av om den brukes under
saksforberedelsen, i forbindelse med et forlik eller under hovedforhandling. Dersom retten
har bestemt at den sakkyndige skal avgi en tilleggsrapport etter tvisteloven § 25-5 første
ledd tredje punktum, skal kommisjonen også vurdere denne.
Etter andre ledd andre punktum skal kommisjonen vurdere rapporter bestilt av en part.
Tvistelovens regler for når parten senest må angi at rapporten vil bli lagt fram som bevis
gjelder. Tvisteloven § 9-16 begrenser adgangen til å legge fram nye bevistilbud etter at
saksforberedelsen er avsluttet, jf. tvisteloven § 9-10 første ledd. Saksforberedelsen avsluttes
to uker før hovedforhandling hvis ikke retten fastsetter et annet tidspunkt. I de tilfellene en
part under saksforberedelsen angir at vedkommende ønsker å legge fram en
sakkyndigrapport som bevis, bør retten veilede parten om at sakkyndigrapporten skal
vurderes av BSK.
Kommisjonen skal ikke vurdere erklæringer utarbeidet av helseinstitusjoner og andre
tjenesteytende institusjoner som det offentlige fører tilsyn med. Begrunnelsen er at slike
erklæringer kontrolleres gjennom de kontroll- og tilsynsordninger som gjelder for
virksomheten. Avgrensningen innebærer at epikriser, utredninger fra henholdsvis
pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, poliklinikker innenfor psykiatrien og
barneverninstitusjoner med utredningskompetanse, ikke skal vurderes av BSK. Det samme
gjelder uttalelser fra ansatte i stat eller kommune som har med barnet eller familien å gjøre,
eksempelvis PPT, RBUP, skole og barnehage.
Tredje ledd første og andre punktum bestemmer hvem som plikter å sende
sakkyndigrapporter til BSK. Sakkyndige som er oppnevnt av retten etter barneloven § 61
første ledd nr. 3, plikter selv å sende rapporten til kommisjonen med kopi til retten. Dersom
det er oppnevnt flere enn én sakkyndig, gjelder dette uansett om de sakkyndige utarbeider
en felles rapport eller avgir en rapport hver for seg. Retten bør i mandatet gjøre den
sakkyndige oppmerksom på denne plikten.
Dersom det er parten som har bestilt rapporten, er det parten selv som skal sende denne til
kommisjonen. Retten bør gjøre parten oppmerksom på dette.
Tredje ledd tredje punktum bestemmer at BSK skal sende sin vurdering til retten og den
sakkyndige. Det er viktig at en sak ikke blir avgjort før retten har fått kommisjonens vurdering
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av rapporten. Dersom retten treffer sin avgjørelse uten kjennskap til kommisjonens
vurdering, vil dette være en saksbehandlingsfeil som etter omstendighetene kan føre til en
opphevelse av dommen, jf. tvisteloven §§ 22-29, jf. 29-23 tredje ledd.
Det følger av fjerde ledd at departementet oppnevner medlemmene til kommisjonen og kan
ved forskrift gi utfyllende regler om kommisjonens oppgaver, organisering og
saksbehandling.
Til ny § 61d
Bestemmelsen er ny og slår i første ledd første punktum fast at personopplysningsloven
gjelder for Barnesakkyndig kommisjon. Dette er ment å gjelde uavhengig av unntaket for
saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene, jf.
personopplysningsloven § 2 andre ledd bokstav b.
Det følger av første ledd andre punktum at kommisjonen kan behandle personopplysninger,
herunder personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10.
Personvernforordningen artikkel 9 og 10 gjelder behandling av særlige kategorier av
personopplysninger og personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser.
Bestemmelsen innebærer at også sekretariatet kan behandle slike opplysninger.
Behandlingen begrenses gjennom et krav om at den må være nødvendig. Behandlingen må
knytte seg til kommisjonens oppgaver etter barneloven § 61c eller forskrift i medhold av
barneloven § 61c fjerde ledd. BSKs primære oppgave er å vurdere alle rapporter fra
sakkyndige som er oppnevnt av retten etter barneloven § 61 første ledd nr. 3. BSK skal også
vurdere rapporter bestilt av parter. BSK skal sende sine vurderinger til retten og den
sakkyndige. Videre kan det i forskrift gis utfyllende regler om kommisjonens oppgaver. For å
oppnå formålet om å utgjøre en etterfølgende kontroll med sakkyndigrapporter i enkeltsaker,
er det nødvendig at kommisjonen behandler alle opplysningene som fremgår av rapporten.
Sakkyndigrapportene kan videreformidles til bruk i forskning når det er i samsvar med
taushetsplikten og personvernforordningen, jf. artikkel 6, 9 og 10, jf. 89.
Av andre ledd går det fram at departementet kan ved forskrift gi utfyllende regler om
behandlingen av personopplysninger, blant annet om formålet med behandlingen,
behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles, hvem det kan behandles
personopplysninger om, tiltak som kan verne den opplysningene gjelder, adgangen til
viderebehandling, utlevering, registerføring og tilgang til register.

Lovutkast
Forslag til lov om endringer i barnelova (bruken av sakkyndige i
foreldretvistsaker for domstolene)
I
I lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre gjøres følgende endringer:
§ 61 første ledd nr. 3 nytt tredje punktum skal lyde:
Retten vurderer å oppnemne mer enn éin sakkunnig etter reglane i tvisteloven.
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Ny § 61b skal lyde:
61b. Forskrift om krav til mandat og utgreiing til sakkunnige
Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om utforminga av mandata og utgreiingane
til dei sakkunnige.
Ny § 61c skal lyde:
61c. Barnesakkunnig kommisjon
Retten kan berre leggje til grunn ei sakkunnig utgreiing som har vore vurdert av
Barnesakkunnig kommisjon etter denne føresegna. Kommisjonen skal bidra til å vurdere
arbeidet til dei sakkunnige.
Kommisjonen skal vurdere utgreiingar frå sakkunnige oppnemnt av retten etter § 61
første stykket nr. 3 og utgreiingar frå sakkunnige som parten har engasjert.
Ein sakkunnig oppnemnt av retten skal sende utgreiinga til kommisjonen med kopi til retten.
Når det gjeld utgreiingar frå parten sin sakkunnig, er det parten som skal gjere dette. Kommisjonen
skal sende si vurdering til retten og den sakkunnige.
Departementet oppnemnar medlemmane i kommisjonen, og kan ved forskrift gje utfyllande
reglar om kommisjonen sine oppgåver, organisajon og saksbehandling.
Ny § 61d skal lyde:
§ 61d Barnesakkunnig kommisjon kan behandle personopplysningar
Personopplysningsloven gjeld for Barnesakkunnig kommisjon. Kommisjonen kan behandle
personopplysningar, irekna personopplysningar som nemnt i personvernforordninga artikkel 9 og 10,
når dette er nødvendig for å utføre oppgåver etter § 61c eller forskrift i medhold av § 61c fjerde
stykket.
Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om behandlinga av personopplysningar,
mellom anna om føremålet med behandlinga, behandlingsansvar, kva personopplysningar som kan
verte behandla, kven det kan verte behandla personopplysningar om, tiltak som skal verne den
opplysningane gjeld, adgangen til vidarebehandling, utlevering, registerføring og tilgang til register.

II
1.
2.

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene
til forskjellig tid.
Departement kan gi nærmere overgangsregler i forskrift.
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Liste over høringsinstanser
Departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon (BSK)
Bufetat, region Midt- Norge
Bufetat, region Nord
Bufetat, region Sør
Bufetat, region Vest
Bufetat, region Øst
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
Diakonhjemmet Høgskole
Domstoladministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyesterett
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kompetanse Norge
Kriminalomsorgsdirektoratet
Lagmannsrettene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal enhet for formidling av rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nord universitet
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd (NFR)
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB v/NTNU)
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Norsk senter for menneskerettigheter (SMR v/UiO)
OsloMet – storbyuniversitetet
Politidirektoratet
Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)
Regjeringsadvokaten
Ressursgruppen Juss og Helse
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Samisk høgskole – Sámi allaskuvla
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Statens barnehus
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens sivilrettsforvaltning ens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Tingrettene
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Universitetet i Tromsø (UiT) – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA v/OsloMet)
VID vitenskapelige høgskole
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til vold
Amathea – Veiledningstjeneste for gravide
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barn av rusmisbrukere
Childwatch International – UiO
Den Norske Advokatforening
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Den Norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
Forandringsfabrikken
Foreningen 2 Foreldre
Forum for Barnekonvensjonen
Frelsesarmeens barne- og familievern
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Jordmorforbundet
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen for romanifolket
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestilling Inkludering Mangfold (LIM)
Likestillingssenteret
Likestillingssenteret KUN
Mannsforum
Mental Helse
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norges Røde Kors Ungdom
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
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Norsk Barnevernsamband
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Innvandrerforum
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Press – Redd Barna Ungdom
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
SINTEF
Stiftelsen barnas rettigheter
Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF)
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
UNICEF Norge
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Vergeforeningen
Virke
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)
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Ekstern høring - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien
Som del av arbeidet med kapittel 7 i Helsedirektoratets veileder Koronavirus – beslutninger og
anbefalinger er det utarbeidet forslag til anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien, se
vedlegg.
Personer med rusmiddelavhengighet er en sårbar gruppe under epidemien. Mange pasienter i
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har en helsetilstand som gjør dem utsatte ved eventuell
smitte, og spredning av smitte i rusmiljø vil kunne skje raskt.
Helsedirektoratets inntrykk er at både de regionale helseforetakene, kommuner og apotek
omstilte seg raskt i den innledende, akutte fasen av epidemien, for å ivareta både
smittevernhensyn og nødvendig behandling i LAR. Flere steder i landet ble det gjort endringer i
måten helsetjenesten ble gitt på, som endrete henteordninger, redusert hyppighet av avlegging
av urinprøver, økt omfang av ambulant virksomhet og et forsterket fokus på inntak av nye
pasienter i LAR.
Helsetjenestene skal nå tilbake til mer normalisert drift. Samtidig skal risiko for spredning av
smitte fortsatt holdes så lav som mulig, og beredskap for eventuelle nye smitteutbrudd må
fortsatt ivaretas. Se Helsedirektoratets brev av 21. april, Prioritering av helsehjelp i Norge under
covid-19 pandemien - oppdatering.
Vedlagte forslag til anbefalinger om LAR sikter mot fasen av epidemien man nå går inn i. De har
flere formål:






Å sikre pasienter i LAR kontinuerlig og forsvarlig substitusjonsbehandling og oppfølging under
epidemien og i tiden etterpå
At personer med opioidavhengighet får rask tilgang til vurdering for og eventuell oppstart i LAR
At metadon, buprenorfin og buprenorfin-nalokson likestilles som førstevalg ved oppstart, og at
beslutning om legemiddelvalg skjer etter individuell vurdering, kan bidra til at flere personer
med opioidavhengighet ønsker LAR
Å redegjøre for muligheten leger har for å rekvirere substitusjonslegemidler til personer med
opioidavhengighet utenfor LAR, for eksempel under isolering
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Å redusere risiko for at pasienter i LAR utsettes for smitte med Covid-19 ved redusert hyppighet
og kortere varighet av direkte kontakt med behandlingspersonell (færre oppmøter, reduserte
krav til urinprøver, økt bruk av ambulant virksomhet etc) og med andre pasienter (på
behandlings- og utleveringssteder)
Å redusere risiko for spredning av smitte med Covid-19 i rusmiljø ved å redusere risiko for smitte
hos den enkelte pasient, da en andel av pasientene er del av rusmiljø

Det er ønskelig med kommentarer på utkastet generelt, og på følgende spørsmål/tema spesielt:







Er det synspunkt på/kommentarer til punktlisten over formål gjengitt over?
Vurderes hovedinnretningen i anbefalingene å være tilpasset formålene?
Hvordan treffer anbefalingene balansen mellom tilpasning til ordinær drift vs fortsatt
ivaretakelse av smittevernhensyn og beredskap?
Vil det være særlige utfordringer knyttet til gjennomføring av noen av anbefalingene? I så fall
hvilke, og hvordan?
Er det sider ved anbefalingene som i praksis vil kunne utfordre forsvarligheten ved behandlingen
som tilbys?
Er det områder for behandlingen i LAR under Covid-19 epidemien som ikke omhandles av
anbefalingene, som det burde vært laget anbefalinger om? I så fall hvilke?

Frist for innspill er fredag 15. mai.
Innspill sendes på e-post til stian.haugen@helsedir.no.
Vedlegg:
1) Vurdering for og oppstart i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under Covid-19 epidemien
2) Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – anbefalinger om behandling under Covid-19
epidemien
3) Bruk av substitusjonslegemidler utenfor legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under Covid-19
epidemien
4) Høringsinstanser

Vennlig hilsen
Tor Erik Befring e.f.
seniorrådgiver
Stian Haugen
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Vurdering for og oppstart i
legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
under Covid-19 epidemien
Hovedanbefaling
Vurdering for og oppstart i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er behandlingstilbud som
skal opprettholdes og prioriteres, både ved ordinær henvisning og i lavterskel-LAR
ordninger/enheter

Utvidet anbefaling
Begrepet lavterskel LAR brukes om behandlingsmodeller/ordninger som sikrer høy
tilgjengelighet til og rask vurdering for LAR.
Helseforetaket bør i samarbeid med fastleger og kommunen etablere/opprettholde
ordninger som sikrer vurdering for substitusjonsbehandling i LAR innen få dager fra
tidspunkt for pasientens henvendelse til helsevesenet (fastlege, kommune,
spesialisthelsetjeneste).
Oppstart bør tilbys innen få dager etter at beslutning om LAR er tatt.
Metadon, buprenorfin og buprenorfin-nalokson anbefales som likeverdige førstevalg ved
oppstart. Valg av legemiddel skal gjøres etter individuell vurdering.
For buprenorfin anbefales poliklinisk oppstart.
Poliklinisk oppstart på metadon kan tilbys, inkludert for pasienter som har samtidig bruk av
rusmidler. Det forutsetter etablering og etterlevelse av nødvendige strukturer og rutiner for
opptrappingen, se veiledning for mer detaljerte anbefalinger.
Helseforetak som ikke har etablert strukturer og rutiner for poliklinisk oppstart med
metadon bør tilstrebe å etablere dette, i samarbeid med kommunen.
Pasienter som har behov for og ønske om innleggelse i enhet for avrusning/stabilisering for
oppstart, bør få tilbud om det.

Veiledning
Dersom anbefalt prosess i denne anbefalingen kommer i strid med anbefalinger i
pakkeforløpene, skal rask vurdering for og oppstart i LAR slik det beskrives her, gis forrang.

Sammenliknet med buprenorfin er de første fire ukene av behandlingen med metadon
forbundet med noe økt risiko for overdose og død (Sordo 2017). Før oppstart skal pasienten
informeres om den økte risikoen og om behandlingsrutinene for opptrappingsperioden, som
pasienten bør avgi muntlig samtykke til å etterleve. Forsvarlig opptrapping forutsetter
pasientens samtykke. Pasienter som ikke samtykker bør tilbys og motiveres for frivillig
innleggelse for oppstart.
Ved poliklinisk oppstart med metadon kan nevnte risiko reduseres ved:










Informasjon til pasienten om økt fare for overdose under opptrapping ved samtidig
bruk av dempende rusmidler (opioider, alkohol, benzodiazepiner, pregabalin)
Oppmøte for inntak under påsyn av helsepersonell 6-7 dager per uke
I daglig dialog med pasienten kartlegge eventuell bruk og påvirkning av rusmidler i
tiden fra sist inntak av metadon
Daglig observasjon av pasienten og vurdering av eventuell påvirkning av rusmidler før
inntak av dagsdosen med metadon
Observasjon av pasienten etter inntak tilstrekkelig lenge til å kunne vurdere utvikling
av tegn til overdose
Oppstartsdosen med metadon bør være lav (20-30mg) og pasienten bør ha toleranse
for dosen, før økning i dose.
Oppmøte etter plan, bruk og påvirkning av rusmidler, grad av opioidabstinens før
nytt inntak, tegn til overdose etter inntak og andre eventuelle uheldige/alvorlige
hendelser, bør være del av vurderingen av doseøkning for den enkelte pasient.
Veiledende opptrappingsplan for pasienter som har brukt opioider like til tidspunkt
for oppstart:
Dag
1–3
4–6
7–9
10 – 12
13 – 15
16 – 18
19 – 21




Dose
30 mg
40 mg
50 mg
60 mg
70 mg
80 mg
90 mg

Observasjonstid etter inntak
2 timer
2 timer
2 timer
2 timer
1 time
1 time
1 time

Pasienter som ikke har brukt opioider i tiden før oppstart bør starte på lavere dose.
Pasienter som fremstår påvirket av rusmidler ved oppmøte under opptrapping bør få
halv eller ingen dose

Begrunnelse
Målet med anbefalingen er at personer med opioidavhengighet opplever at vurdering for
LAR er lett tilgjengelig og kan skje raskt, og at oppstarten er gjennomførbar og kan skje uten
unødig opphold etter at beslutning om LAR er tatt.

Anbefalingen begrunnes med behovet for å redusere risiko for sykdom og død ved
ubehandlet opioidavhengighet og er tilpasset situasjonen med risiko for smitte av Covid-19.
Rask vurdering og igangsetting av nødvendig substitusjonsbehandling vil være til beste for
pasienten og bidra til å hindre smittespredning.
Substitusjonsbehandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er anbefalt behandling ved
diagnostisert avhengighet av heroin og/eller andre opioider.
Oppsummert forskning viser at substitusjonsbehandling og kontinuitet i LAR bidrar til
redusert dødelighet (Ma 2018, Sordo 2017), redusert bruk av illegale opioider (Amato 2005),
redusert risiko for å få Hepatitt C (Platt 2017) og HIV (MacArthur 2012), og forhøyet
funksjonsnivå (Maglione 2018). Norske studier finner at behandlingen gir redusert risiko for
innleggelser for rusrelatert somatisk sykdom (Skeie 2011), redusert omfang av kriminalitet
(Bukten 2012), samt redusert bruk av illegale opioider, redusert risiko for injeksjon og
overdose også hos pasienter i LAR som injiserer rusmidler (Gjersing 2013). Statusrapporten
(SERAF, 2018) finner at kun 9,1 % av pasientene i LAR i Norge har brukt opioider "siste fire
uker". Klinisk erfaring og brukererfaring tilsier at kontinuerlig behandling med
substitusjonslegemidler i LAR er svært viktig for habilitering/rehabilitering.
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga i 2013 oppdrag til de regionale helseforetakene
om å etablere tilbud om lavterskel-LAR for den mest hjelpetrengende gruppen
opiatavhengige med sammensatte sykdommer i samarbeid med kommunen. I 2019
utarbeidet Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) kartleggingen Lavterskel LAR i
Norge. Den viste at det i noen større byer var etablert egne enheter for lavterskel LAR, men
at det andre steder ikke var vurdert å være behov for egne enheter siden formålet allerede
var ivaretatt gjennom etablert samarbeid med kommunene.
Tilgangen til heroin og andre opioider på det illegale markedet vil kunne bli redusert som
følge av situasjonen med Covid-19. Opioidavhengige som oppsøker det illegale markedet vil
ha økt risiko for å bli smittet med viruset. Behandling med substitusjonslegemiddel i LAR
reduserer eller fjerner behovet for illegale opioider og reduserer dermed kontakten med det
illegale rusmarkedet.
Klinisk erfaring og brukererfaring er at en andel av personer med opioidavhengighet trenger
metadon som substitusjonslegemiddel, men klarer ikke å avslutte sin bruk av andre
rusmidler enn opioider og kan ha vanskeligheter med opphold i institusjon (avrusning) for
oppstart.

Legemiddelassistert rehabilitering
(LAR) – anbefalinger om behandling
under Covid-19 epidemien
Hovedanbefaling

Tiltak som sikrer kontinuerlig behandling med substitusjonslegemiddel skal prioriteres og
gjennomføres på en måte som gir nødvendig smittevern for både pasient og tredjepart

Utvidet anbefaling

Ledelsen av LAR i helseforetakene, apotek og kommune bør samordne beredskapsplaner for
å sikre kontinuerlig utlevering av substitusjonslegemidler til pasientene.
Reduksjon i hyppighet av oppmøte for utlevering og av inntak av substitusjonslegemiddel
under påsyn av helsepersonell (henteordning) bør vurderes. Vurderingen bør gjøres på
individuelt grunnlag, med mål om samtidig ivaretakelse av krav til forsvarlig behandling med
substitusjonslegemidler og redusert risiko for smitte med Covid-19.
Overgang til ambulant utlevering/inntak under påsyn bør vurderes.
Avlevering av urinprøver under påsyn av helsepersonell krever oppmøte, er tidkrevende og
øker risiko for smitte. Urinprøver bør avkreves kun dersom det er strengt nødvendig for å
sikre forsvarlig behandling av pasienten (eller av fosteret, om pasienten er gravid).
Utlevering av substitusjonslegemiddel til pasienter under karantene bør skje ambulant slik at
pasienten mottar legemiddelet i sin bolig/oppholdssted. For pasienter under isolering må
substitusjonslegemiddel leveres til pasienten i sin bolig/oppholdssted, og inntak under påsyn
bør reduseres til et "absolutt nødvendig"-nivå.

Veiledning

Kontinuerlig behandling med substitusjonslegemidler skal sikres alle pasienter i LAR.
Utlevering (og inntak under påsyn) av substitusjonslegemidler i LAR er en del av de regionale
helseforetakenes sørge-for ansvar. Apotek og kommuner besørger utlevering av
substitusjonslegemidler etter avtale med de regionale helseforetakene. Kommunens og
spesialisthelsetjenestens plikt til samordning av beredskapsplaner bør omfatte disse
tjenestene. Samarbeidsavtalen mellom de regionale helseforetakene og Apotekerforeningen
er supplert med en rutine som bidrar å sikre utlevering til berørte pasienter i tilfelle redusert
kapasitet/stengning av apotek.

Vurdering av den enkelte pasient sin henteordning/inntak under påsyn av helsepersonell
gjøres normalt på bakgrunn av en vurdering av forsvarlighet i behandlingen av pasienten og
overfor tredjepart (risiko for lekkasje). Risiko for smitte med Covid-19 er i den aktuelle
situasjonen et tungtveiende nytt hensyn, både for pasienten (pasienten kan selv bli syk) og
for tredjepart (pasienten kan smitte andre). Hensynet peker mot redusert hyppighet av
oppmøte og redusert omfang av tidkrevende inntak av substitusjonslegemidler, men alltid
innenfor rammene av forsvarlig behandling og oppfølging av den enkelte pasient.
Inntak av substitusjonslegemiddel under påsyn av helsepersonell kan øke risiko for
smittespredning. Under isolering bør inntak under påsyn avkreves kun dersom det er
absolutt nødvendig for å sikre faglig forsvarlig behandling.
Begrunnelse

Buprenorfin er forbundet med lavere risiko for overdose enn metadon, både for pasienten
selv og for eventuell tredjepart. Vurderingen av redusert omfang av oppmøter for inntak
under påsyn/utlevering av substitusjonslegemidler bør ta hensyn til denne forskjellen, men
pasienter bør ikke skifte substitusjonslegemiddel av den grunn. Pasientens evne til å
oppbevare legemidlene på en trygg måte og innta dem i henhold til avtale (ikke feilbruk, som
injeksjon) bør også være del av vurderingen.
Ambulant utlevering/inntak under påsyn bidrar til å redusere risiko for smitte, til kontinuitet
i substitusjonsbehandlingen og fortsatt poliklinisk kontakt med pasientene. Ved karantene,
og særlig ved isolering, er hensynet til smittereduksjon særlig skjerpet.
En andel av pasientene i LAR er del av rusmiljø, hvor eventuell smitte vil kunne spre seg
raskt. Hensynet til redusert risiko for spredning av smitte i rusmiljø er vektlagt.

Bruk av substitusjonslegemidler utenfor
legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
under Covid-19 epidemien
Hovedanbefaling
Leger kan starte midlertidig, stabiliserende behandling med substitusjonslegemidler hos
personer med opioidavhengighet utenfor LAR

Utvidet anbefaling
Rekvireringsforskriften § 2-1 krever at plan for behandlingen er utarbeidet i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten før substitusjonslegemidler rekvireres. Spesialisthelsetjenesten bør
ha etablert og gjort kjent telefonisk vaktordning for henvendelser fra fastleger om slikt
samarbeid.
Personer med opioidavhengighet utenfor LAR som omfattes av bestemmelser om karantene
eller isolering bør tilbys substitusjonsbehandling under karantenen/isoleringsperioden. Ved
rekvirering i slike situasjoner bør også hensyn til tredjepart, herunder eventuelt
barn/pårørende, kartlegges og ivaretas.
Personer med opioidavhengighet som behandles med substitusjonslegemidler utenfor LAR
bør tilbys rask vurdering for LAR.

Veiledning
Ved poliklinisk oppstart med substitusjonsbehandling utenfor LAR anbefales buprenorfin.
Metadon kan unntaksvis benyttes dersom det er etablert nødvendige strukturer og rutiner
for oppstart, se Anbefaling om vurdering for og oppstart i legemiddelassistert rehabilitering
under Covid-19 epidemien. Pasienten har etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 rett
til å medvirke ved valg av
tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder.
Ved innleggelse i behandlingsinstitusjoner/døgnenheter i spesialisthelsetjenesten eller i
kommunen (for eksempel for behandling med Covid-19, eller som tilbud under isolering),
kan også metadon og unntaksvis andre fullagonister benyttes. Det forutsetter at det er
etablert nødvendige strukturer, rutiner og ordninger med nødvendig tilsyn med pasienten
under opptrapping/oppstart.

All legemiddelrekvirering må være forsvarlig, jf. helsepersonelloven §§ 4 og 11 og
rekvirerings- og utleveringsforskriften § 1-4 første ledd. Forsvarlighetskravet er en rettslig
standard, og setter både en rettslig og faglig norm for hvordan det enkelte helsepersonells
yrkesutøvelse bør innrettes. Helsepersonell plikter å innrette seg etter sine faglige
kvalifikasjoner og skal innhente bistand ved behov.

Begrunnelse
Det følger av rekvireringsforskriften § 2-1 at substitusjonslegemidler utenfor LAR bare kan
rekvireres som ledd i en kortvarig, klart definert og tverrfaglig nedtrappingsplan som er
utarbeidet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Rekvirering med mål om stabilisering vil
kunne inngå i "en kortvarig nedtrappingsplan". Det vises for øvrig til nasjonal retningslinje
for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet, kapittel 15.2.
Ved karantene, og særlig ved isolering, er hensynet til redusert risiko for smittespredning
særlig tungtveiende. Helsetjenestens ansvar for å tilby personer med opioidavhengighet
substitusjonsbehandling øker da tilsvarende.

Høringsinstanser anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien
Organisasjon
ACTIS
ADHD Norge
AKAN
A-larm
Alfa Behandlingssenter
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
BAR - Barn av rusmisbrukere
Bergfløtt behandlingssenter
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Datatilsynet
Den norske legeforening
Det Nytter, KRAFT
Evangeliesenteret
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
FFHR Foreningen for en helhetlig ruspolitikk
Folkehelseinstituttet
Foreningen for human narkotikapolitikk
Frelsesarmeen
HELFO
Helse Midt RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Hvite Ørn
Incita
Incognito klinikk
Ivareta
Kirkens bymisjon
Kommunenes sentralforbund (KS)
Kompetansesenter rus - Nord
Kompetansesenter rus - region Midt-Norge
Kompetansesenter rus - region Oslo
Kompetansesenter rus - region sør
Kompetansesenter rus - region Vest Bergen
Kompetansesenter rus - region Vest Stavanger
Kompetansesenter rus - region Øst
KorFor
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgsdirektoratet
Lade behandlingssenter Blå Kors
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner

Landets LAR-ledere
Landets Pasient- og brukerombud
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)
Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)
LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord
Marborg
Mental Helse
Mental Helse Ungdom
MIO Minoritetenes Interesseorganisasjon
NAPHA
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Nasjonalt kompetansetjeneste ROP
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges farmaceutiske forening
NormalNorge
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Norsk forening for allmennmedisin
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norske sykehusfarmasøyters forening
Origosenteret
Politidirektoratet
ProLARNett
Pårørendealliansen
Retretten
Rusforsk
Rusmiddelmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO)
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Selvhjelp Norge
Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO (SERAF)
Sigma Nord
SINTEF Helse
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stiftelsen P22
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Wayback Norge
TIPS - Stavanger
TIPS - Sør-Øst
Tyrilistiftelsen
Ungdom mot narkotika
Utdanningsdirektoratet
WSO - We shall overcome
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1 Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tre
forskrifter: forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i
spesialisthelsetenesta, forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og forskrift om stønad til dekning av
utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.
Departementet foreslår i dette høringsnotatet at kvinner i fertil alder som har fått rett til
helsehjelp i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal kunne motta veiledning om, få
satt inn eller ev. fjernet langtidsvirkende prevensjon uten å betale egenandel eller annen
pasientbetaling.
Det skal etableres lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten for personer med risiko for å
begå seksuelle overgrep mot barn, der det legges til grunn at pasientene ikke behøver å
være henvist fra fastlege. Behandlingstilbudet skal inkluderes i aktivitetsbasert
finansiering. Departementet foreslår derfor endringer som vil gi sykehusene anledning til
å kreve både refusjon og egenandel for behandlingen.

2 Gjeldende rett og praksis
2.1 Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i
spesialisthelsetenesta
Spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 første ledd nr. 1 gir departementet anledning til å
pålegge pasientene å betale for poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten. I henhold
til forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta § 4
første ledd, kan det bare kreves egenandel fra pasienter som er henvist til
spesialisthelsetjenesten av visse grupper personell. Av bestemmelsens andre ledd fremgår
det videre at den polikliniske helsehjelpen skal være utført av særskilte grupper
helsepersonell. I § 5 i forskriften er det gitt bestemmelser om at poliklinikken likevel ikke
skal kreve egenandel av pasienten når tjenesten er av en nærmere angitt type, eller
tjenesten er rettet mot en bestemt pasientgruppe. I disse tilfellene blir egenandelen dekket
av staten.
I § 8 reguleres adgangen til å kreve betaling fra pasienter for bandasjemateriell og
bedøvelsesmiddel brukt forbindelse med helsehjelpen. Dette kalles pasientbetaling, og kan
bare kreves sammen med godkjent egenandel etter forskriftens § 4.

2.2 Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)
For at virksomheter kan kreve godtgjøring (refusjon) etter poliklinikkforskriften, skal
pasienten normalt være henvist fra «lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller
psykolog utenfor vedkommende sykehus» eller være henvist av «optiker til
øyenlegespesialist/øyeavdeling utenfor vedkommende sykehus», jf. poliklinikkforskriften
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§ 2 første ledd. Videre kan pasienter være henvist til «poliklinisk tverrfaglig spesialisert
behandling for rusmiddelavhengighet fra kommunal helse- og omsorgstjeneste eller
sosialtjeneste», jf. først ledd i samme bestemmelse.
Hovedregelen om at henvisning fra en av disse personellgruppene er et vilkår for
godtgjøring, gjelder blant annet ikke når pasienten på egen hånd oppsøker sykehusets
akuttfunksjon som øyeblikkelig hjelp og hvor denne avdeling/funksjon finner det
nødvendig å undersøke/behandle vedkommende, jf. § 2 andre ledd. Unntak gjelder også
der det ved undersøkelse foretatt ved poliklinikk i en hovedspesialitet viser seg at
vedkommende har en sykdom av en helt annen art som krever full undersøkelse ved
poliklinikk i en annen hovedspesialitet uten sammenheng med utredning eller behandling
av den første sykdomstilstanden.

2.3 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og
behandling hos lege
Forskriften gjelder stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege,
d.v.s. fastleger og privatpraktiserende spesialister som har inngått driftsavtale med
regionalt helseforetak (avtalespesialister). I § 2 i forskrift om stønad til dekning av utgifter
til undersøkelse og behandling hos lege fremgår det bl.a. at egenandeler for å oppsøke
lege er uttømmende regulert i forskriften. Det fremgår av § 3 i forskriften hvilke typer
tjenester og pasientgrupper som legen kan få stønad etter honorartakstene for, dvs. i hvilke
tilfeller egenandelen refunderes av folketrygden.
I forskriftens kapittel II del B punkt Satser for forbruksmateriell, reguleres pasientbetaling
for ulike grupper av forbruksmateriell. Forskriften skiller mellom materiell som helt,
delvis eller ikke skal dekkes av pasienten. Det fremgår av takst 10a og 10c at utstyr til
mellom annet gynekologisk undersøkelse og mindre kirurgiske inngrep skal bekostes av
pasienten etter nærmere angitt honorartakst. I tillegg skal pasienten dekke utgifter til
materiell eller legemidler som ikke er dekket av disse honorartakstene, jamfør forskriftens
merknad B5. Disse takstene blir ikke refundert av folketrygden, utenom tilfeller som går
inn under folketrygdloven kapittel 15, og når pasientens tilstand er til hinder for
innkreving av egenandel, jamfør forskriftens § 3 nr.4.

3 Departementets vurderinger og forslag
3.1 Langtidsvirkende prevensjon til kvinner i fertil alder som har
rett til helsehjelp i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Departementet foreslår i dette høringsnotatet at det gis bestemmelser om
egenbetalingsfritak både ved poliklinisk konsultasjon på sykehusene og ved konsultasjon
hos fastlege og spesialister innen gynekologi/obstetrikk som har inngått driftsavtale med
regionalt helseforetak når kvinner i LAR mottar veiledning om, får satt inn eller eventuelt
fjernet langtidsvirkende prevensjon.
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I behandling av Prop. 15 S (2015–2016) – Opptrappingsplan for rusfeltet (2016–2020), jf.
Innst. 240 S (2015–2016), ble det vedtatt følgende anmodningsvedtak (Vedtak nr. 627 og
628 (2015–2016), 28. april 2016):
Vedtak 627: «Stortinget ber regjeringen vurdere å gi alle kvinner med alvorlig
rusmiddelavhengighet tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon.»
Vedtak 628: «Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav til at helsetjenesten
skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om
LAR-behandling og graviditet. Kvinner i LAR som ønsker å få barn, må få tilbud om hjelp
til nedtrapping av LAR-medikamenter, men det understrekes at det må gjøres individuelle
vurderinger av konsekvensene av en eventuell nedtrapping.»
Vedtakene ble fulgt opp ved at det i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene
for 2017 framgår at de regionale helseforetakene skal sikre at kvinner i LAR får
informasjon om LAR-behandling og graviditet og tilbud om nedtrapping av LARmedikamenter, og tilgang til gratis langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av LAR.
Kostnaden knyttet til selve prevensjonen er således allerede dekket for kvinnene. I
forbindelse med Helsedirektoratets arbeidet med revidering av nasjonal retningslinje for
Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fremkom det at kvinner i LAR i
enkelte tilfeller likevel måtte betale egenandel i forbindelse med veiledning, innsetting og
eventuelt fjerning av prevensjon. Den ovennevnte retningslinjen ble publisert 17.
september 2019. For å følge opp at det blir helt kostnadsfritt for kvinner i LAR å få
veiledning, satt inn og eventuelt fjernet langtidsvirkende prevensjon, er det nødvendig at
det også gis fritak fra egenandel og annen pasientbetaling, og at dette må inngå i relevante
forskrifter.
I kapittel 2 i revidert nasjonal retningslinje lyder anbefaling om prevensjon og
familieplanlegging slik: "Veiledning om bruk av prevensjon skal tilbys som del av
helsetjenestens oppfølging av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil
alder. Bruk av prevensjon anbefales frem til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd".
Målet med den sterke anbefalingen om bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon er å
redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd. Med
rusfrihet menes fravær av skadelig eller avhengighetspreget bruk av rusmidler.
Substitusjonslegemidler brukt i LAR er ikke rusmidler. I begrepet «stabil livssituasjon»
inngår rusfrihet og stabil bruk av substitusjonslegemiddel, samt å være i prosess med mål
om somatisk og psykisk helse, rusfritt nettverk, mestring av egen livssituasjon, trygt
bosted og forutsigbar økonomi.
Klinisk erfaring, pasienterfaring og systematisert pasienterfaring tyder på at mange av
kvinnene som starter i LAR ikke er klare for graviditet, at ﬂertallet av graviditeter hos
kvinner i LAR ikke er planlagte og at veiledning og tilbud om gratis prevensjon reduserer
antall uplanlagte graviditeter.
En del kvinner i LAR i fertil alder har skadelig og/eller avhengighetspreget bruk av
rusmidler, samt vanskeligheter på flere livsområder som gjør at de ikke har en stabil
livssituasjon. Økonomi er ett av disse områdene. Kvinner med rusutfordringer har større
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risiko for å oppleve vold og seksuelle overgrep, og dermed uønskede graviditeter.
Samtidig oppsøker de i mindre grad spesialiserte hjelpetjenester, for eksempel krisesenter.
Kunnskap om fertilitet og mulighet for langtidsvirkende reversibel prevensjon eller annen
hormonell prevensjon, kan styrke kvinnens opplevelse av kontroll over egen seksualitet og
eventuell fremtidig graviditet. Grundig informasjon, dialog, trygge relasjoner mellom
behandlere og kvinnen, samt kvinnens eierskap til beslutning er av vesentlig betydning for
at man skal lykkes med å nå målet med anbefalingen. Etterlevelse av anbefalingen kan
bidra til at graviditeter hos kvinner i LAR finner sted på et tidspunkt i kvinnens liv som er
best egnet for både kvinnen og for fosteret/barnet.
De regionale helseforetakene har fått ansvaret for å «sikre at kvinner i LAR får tilgang til
gratis langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av LAR». Kvinnene er, som nevnt
ovenfor, imidlertid ikke unntatt krav om egenandeler og pasientbetaling for veiledning
om, forordning av, innsetting av og fjerning av prevensjon. Kvinnens økonomiske
situasjon kan således være et hinder for etterlevelse av anbefalingen om prevensjon og
familieplanlegging.
For å sikre god informasjon om anbefalte og tilgjengelige prevensjonsmidler, og trygg
bruk av disse, er veiledning nødvendig. Innsetting og eventuell fjerning av prevensjon kan
kreve en egen konsultasjon.
For å bidra til høy etterlevelse av anbefalingen om prevensjon og familieplanlegging
foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å gjøre endringer i forskrift om betaling frå
pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta § 5 og forskrift om stønad til
dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege § 3. Det skal fremgå av disse
bestemmelsene at det ikke skal avkreves egenandel ved veiledning om, innsetting eller
fjerning av langtidsvirkende prevensjon til kvinner i fertil alder som får behandling i
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Videre foreslår departementet å gjøre endringer
i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege
merknad B5. Det skal fremgå av merknaden at det ikke skal avkreves pasientbetaling i
forbindelse med innsetting eller fjerning av langtidsvirkende prevensjon for denne
pasientgruppen. Det foreslås at disse kostnadene skal dekkes av folketrygden.
Ved disse tilleggene vil egenandeler og pasientbetaling for veiledning om, innsetting eller
eventuell fjerning av langtidsvirkende prevensjon for kvinner i fertil alder som mottar
behandling i LAR dekkes av staten/trygden. Det vil gjelde både hos fastleger, hos
spesialister innen gynekologi/obstetrikk som har inngått driftsavtale med regionalt
helseforetak og i poliklinikker i spesialisthelsetjenesten.

3.2 Lavterskeltilbud for personer med risiko for å begå overgrep
mot barn
Det skal etableres lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten for personer med risiko for å
begå seksuelle overgrep mot barn, der det legges til grunn at pasientene ikke behøver å
være henvist fra fastlege. Behandlingstilbudet skal inkluderes i aktivitetsbasert
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finansiering. Departementet foreslår derfor endringer som vil gi sykehusene anledning til
å kreve både refusjon og egenandel for behandlingen.
I behandlingen av Dokument 8:140 S (2017–2018), jf. Innst. 316 S (2017–2018), ble det
vedtatt følgende anmodningsvedtak (Vedtak nr. 797, 29. mai 2018):
«Stortinget ber regjeringen sørge for at det utredes en helhetlig behandlings- og
oppfølgingstjeneste til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.»
På denne bakgrunn fikk Helsedirektoratet i oppdrag å utrede etablering av en helhetlig
lavterskeltjeneste med behandlingstilbud til mennesker som står i fare for å begå seksuelle
overgrep mot barn. Helsedirektoratet leverte sin utredning i mai 2019. I utredningen
anbefalte direktoratet bl.a. at det opprettes et lavterskeltilbud for kvinner og menn over 16
år som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn og unge.
Helse Sør-Øst RHF skal i løpet av våren 2020 etablere en landsdekkende
lavterskeltjeneste og et helhetlig behandlingstilbud. Helse Vest RHF skal etablere et
behandlingstilbud til målgruppen høsten 2020. Behandlingstilbud i Helse Midt-Norge og
Helse-Nord vil etableres senere. Selve behandlingstilbudet utarbeides i samarbeid med
Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri (SIFER), Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
(SANKS) og de øvrige regionale helseforetakene.
Lavterskeltilbudet vil rette seg mot personer som har selvidentifisert risiko, som gjør at de
er hjelpesøkende. Dette er primærmålgruppen for tilbudet. Personer som er bekymret for
at andre skal begå overgrep, samt helsepersonell som ønsker veiledning, skal også kunne
benytte seg av tjenesten. Dette blir en sekundærmålgruppe for tjenesten.
Lavterskeltilbudet innebærer at den enkelte skal kunne oppsøke en veiledningstjeneste
direkte for vurdering og ev. henvisning til behandling, uten å gå veien om fastlege eller
annen henviser. Den enkelte kan også ta direkte kontakt med behandlingstjenesten, uten å
gå veien om veiledningstjenesten. Det er godt kjent fra andre land at dette vil senke
barrieren for å søke og motta psykologiske tjenester hos primærmålgruppen.
Personer som kun ønsker generell rådgivning og veiledning i veiledningstjenesten kan
være anonyme. Denne rådgivningen og veiledningen kan ikke være av en slik art at den
må anses som «helsehjelp» i lovens forstand. Det vises til helsepersonelloven § 3 tredje
ledd der helsehjelp er definert som «enhver handling som har forebyggende, diagnostisk,
behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som
utføres av helsepersonell». Når den generelle rådgivningen og veiledningen ikke skal
regnes som helsehjelp, foreligger det heller ikke noen dokumentasjonsplikt. Når det
derimot ytes helsehjelp så foreligger det en dokumentasjonsplikt, og relevante og
nødvendige opplysninger skal føres i pasientens journal / være en del av pasientens
journal, jf. helsepersonelloven §§ 39 og 40.
Det skal hverken kunne kreves refusjon eller egenandel i tilknytning til at generell
rådgivning og veiledning ytes. Dersom personen ønsker å motta helsehjelp, henvises
vedkommende til behandlingstilbudet. En slik henvisning forutsetter at personen ikke er
anonym.
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Det er planlagt å legge denne veiledningstjenesten ett sted i landet, samlokalisert med en
poliklinikk for fagområdet. Bruker skal selv ta kontakt med veiledningstjenesten i ønsket
kanal (telefon, chat). Formålet er å veilede vedkommende og ev. bistå med timebestilling
hos behandlingstjenesten. Dialogen med bruker vil følge et strukturert og faglig forsvarlig
opplegg.
I veiledningstjenesten vil det også blir gjort en risikovurdering som gir grunnlag for å
fastslå behandlingsbehov. Det legges opp til en enkel henvisningstjeneste med rask
responstid. Helsehjelpen vil tilbys enten ved fysisk oppmøte hos behandler eller ved
internettbasert behandling.
Helsehjelp som ytes skal inngå i aktivitetsbasert finansiering, dvs. at sykehusene skal
kunne kreve ISF-refusjon for behandlingen og pasientene skal kunne kreves for
egenandel. Fordi det er lagt opp til at pasientene på selvstendig grunnlag skal kunne ta
kontakt med spesialisthelsetjenesten uten å være henvist fra allmennlege/fastlege, må det
gjøres endring i § 2 i poliklinikkforskriften. Departementet foreslår at poliklinikk som yter
råd, veiledning eller behandling til person, som etter egen mening står i fare for å begå
seksuelle overgrep mot barn, skal få godtgjøring etter forskriften selv om personen ikke er
blitt henvist fra personell nevnt i § 2 første ledd. Videre må det gjøres endring i § 5 i
forskrift om pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta slik at
personer som har oppsøkt spesialisthelsetjenesten fordi de etter egen mening står i fare for
å begå seksuelle overgrep mot barn og som mottar behandling, skal kunne avkreves
egenandel.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser
4.1 Langtidsvirkende prevensjon til kvinner i fertil alder som har
fått rett til helsehjelp i Legemiddelassistert rehabilitering
(LAR)
Helsedirektoratet anslår en samlet kostnad tilsvarende 1 mill. kroner for å etablere fritak
for egenbetaling for den aktuelle pasientgruppen.
Av dette utgjør 0,9 mill. kroner kostnaden for å etablere et egenandelsfritak. Anslaget er et
øvre anslag. Eksisterende skjermingsordninger, særlig egenandelstak 1, anslås å dekke om
lag halvparten av dagens egenandelsbetaling. Kostnaden for å frita gruppen for
materiellkostnader hos de privatpraktiserende legene er anslått å utgjøre 0,1 mill. kroner.
Dette innebærer at kostnaden for staten/trygden for å etablere et egenandelsfritak for
pasientgruppen tilsvarer om lag 0,6 mill. kroner (årsvirkning). Forslaget innebærer lavere
kostnader tilsvarende de økte statlige utgifter for den aktuelle pasientgruppen.
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommuner eller fylkeskommuner, ei
heller for de regionale helseforetakene.
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4.2 Lavterskeltilbud for personer med risiko for å begå overgrep
mot barn
Helsedirektoratet anslår at 100 pasienter vil benytte behandlingstilbudet hvert år når
behandlingstilbudet er etablert i alle helseregioner. Direktoratet legger til grunn at hver
pasient vil ha 24 konsultasjoner. Samlet innebærer dette at ordningen med innsatsstyrt
finansiering (statsbudsjettets kap. 732, post 76) vil få økte utbetalinger tilsvarende knapt
1,2 mill. kroner (helårsvirkning).
Egenandelene vil inngå i egenandelstak 1. Det antas at 30 pst. av pasientenes utgifter for å
nå taket vil skyldes egenandeler betalt i forbindelse med andre helsetjenester enn det
behandlingstilbud som er tema her. Helsedirektoratet anslår at pasientene vil betale knapt
om lag 170 000 kroner (helårsvirkning) i egenandeler og at egenandelstak 1
(statsbudsjettets kap. 2752, post 70) vil refundere om lag 670 000 kroner (helårsvirkning).
De regionale helseforetakene vil få knapt 1,2 mill. kroner i øke ISF-inntekter og om lag
840 000 kroner i økte egenandelsinntekter.
Helsedirektoratet er tildelt et tilskudd (kap. 765, post 21) til formålet for 2020 og skal
fordele midler til de regionale helseforetakene. Deler av disse tilskuddsmidlene vil flyttes
til kap. 732, post 76 og kap. 2752, post 70.
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommuner eller fylkeskommuner.

5 Forslag til forskriftsendringer
I
I forskrift 20. desember 2016 nr. 1848 om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp
i spesialisthelsetenesta gjøres følgende endring:
Ny § 5 første ledd bokstav k) skal lyde:
k) ved rettleiing om, innsetting eller fjerning av langtidsverkande prevensjon til kvinner i
fertil alder som får behandling i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Ny § 5 første ledd bokstav l) skal lyde:
l) ved rådgiving og rettleiing til personar som har oppsøkt spesialisthelsetenesta fordi dei
etter eigen meining står i fare for å gjere seksuelle overgrep mot barn.

II
I forskrift 19. desember 2007 nr. 1761 om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) gjøres følgende endring:

Ny § 2 andre ledd tredje punktum skal lyde:
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Poliklinikk som yter råd, veiledning eller behandling til person, som etter egen mening
står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, får godtgjøring etter denne forskriften
selv om personen ikke er blitt henvist fra personell nevnt i første ledd.
I forskrift 27. juni 2019 nr. 923 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og
behandling hos lege
Ny § 3 nr. 10 skal lyde:
10. Ved veiledning om, innsetting eller fjerning av langtidsvirkende prevensjon til kvinner
i fertil alder som får behandling i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Ny Merknad B5 skal lyde:
Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.
Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er
dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter,
vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad. Dette gjelder likevel ikke for
pasienter omfattet av denne forskrifts § 3 nr. 10.
Engangsutstyr som f.eks. sprøyter kan det ikke beregnes ekstra for, da disse
utgifter inngår i taksten.
Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike
utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdens kapittel 13, og denne forskrifts §
3 nr. 4 og nr. 10.
Endringene gjelder fra 1. juli 2020.
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Se vedlagte adressatliste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/1579-

07. mai 2020

Høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk
helsehjelp i spesialisthelsetenesta m.fl.
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift
om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta, forskrift om
godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften) og
forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.
Departementet foreslår i dette høringsnotatet at kvinner i fertil alder som har fått rett til
helsehjelp i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal kunne motta veiledning om, få satt
inn eller ev. fjernet langtidsvirkende prevensjon uten å betale egenandel eller annen
pasientbetaling.
Det skal etableres lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten for personer med risiko for å
begå seksuelle overgrep mot barn, der det legges til grunn at pasientene ikke behøver å
være henvist fra fastlege. Behandlingstilbudet skal inkluderes i aktivitetsbasert finansiering.
Departementet foreslår derfor endringer som vil gi sykehusene anledning til å kreve både
refusjon og egenandel for behandlingen.
Høringssvar
Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg,
mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar
uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige
etter offentleglova og vil bli publisert.

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

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

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

Avdeling
Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Saksbehandler
Ingrid Husom
22 24 83 16

Frist for å avgi høringsuttalelse er 18. juni 2020.

Med hilsen

Are Forbord (e.f.)
avdelingsdirektør
Ingrid Husom
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Akademikerne
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Barneombudet
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Datatilsynet
DELTA
Den norske advokatforening
Den norske jordmorforening
Den norske tannlegeforening
Den Norske Legeforening
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen FO
Finans Norge
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetjenestens Lederforbund
Innovasjon Norge
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftforeningen
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets universiteter
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- diskrimineringsombudet
Mental Helse Norge
NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Norges forskningsråd
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PARAT
PARAT Helse
Personvernnemnda
Pensjonistforbundet
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Unio
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening

Sjå adresseliste

Dykkar ref.

Vår ref.
19/1817 - ÅST

Dato
11.05.2020

Høring - endring av myndighet etter oreigningsloven § 15

Høyringsnotat om endring av myndigheit etter oreigningslova § 15 vert med dette send
på høyring, og vi oppmodar høyringsinstansane til å kome med innspel. Vi bed om at
eventuelle høyrigsinnspel er oss i hende innan 7. august 2020.
Høyringsnotatet er tilgjengeleg på regjeringen.no. Les og svar på høyringa her:
www.regjeringen.no/id2701498
Departementet bed høyringsinstansene vurdere om høyringsnotatet bør føreleggjast
underliggande organ eller andre som ikkje er oppførte på adresselista. Høyringar er
opne, og alle kan sende innspel til oss. Vi bed om at høyringssvar vert sende inn digitalt
ved å bruke skjemaet for høyringssvar på regjeringen.no.

Med helsing

Brita Mellin-Olsen
underdirektør

Åshild Tveit Arnstorp
seniorrådgivar

Dokumentet er godkjend og vert send utan signatur

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4a
0030 Oslo
0484 Oslo

Leveringsadresse
Akersgata 59
0180 Oslo

Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org.nr.: 972 417 813

Saksbehandlar
Åshild Tveit Arnstorp
22 24 52 73
brita-a.mellin-olsen@jd.dep.no

Vygruppen AS
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Fra: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) <mailer@utdanningsdirektoratet.no>
Sendt: tirsdag 12. mai 2020 08.10
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Høring ‐ krav om realkompetansevurdering

Vi foreslår å endre reglene om inntak til videregående opplæring i frittstående skoler. Dette er omtalt i forskrift til friskoleloven
kapittel 11.
Les forslaget og svar på høringen her:
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/
Frist innen 25. mai 2020
Våre høringer er åpne for alle, og de som ønsker det kan uttale seg.
Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser til oss.
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Denne e-posten er sendt til:
- standard høringsliste
- friskoler videregående
- fylkeskommuner
- kommuner
- deaprtementene
- universiteter og høgskoler
- fylkesmennene
Kopi til:
Fylkesmannen via FM-nett

Høringsinstansene jf. vedlagte liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/2150-

13. mai 2020
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1 Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om
virksomheter som omfattes av lov om helsemessig og sosial beredskap
(helseberedskapsloven), jf. dennes § 1-3 siste ledd. Forslaget går ut på at bandasjister,
tilvirkere og andre omsettere av medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske
næringsmidler skal omfattes av helseberedskapsloven.
Formålet med forslaget er 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 i punkt 2 og 3.

2 Bakgrunn
Utbruddet av koronaviruset påvirker både tilgangen til og forbruket av legemidler,
medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. I tillegg har det vært tendenser til hamstring av
medisinske næringsmidler noe som kan føre til mangel. Markedet og forsyningskjedene
for disse produktene er globale. Norge er avhengig av import for å dekke behovet for
legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske næringsmidler.
Etterspørselen etter legemidler har hovedsakelig økt fordi mange land har igangsatt
beredskapslagring nasjonalt. Produksjonslinjene for legemidler er lange og ofte
tidkrevende, noe som medfører at økt etterspørsel ikke dekkes like raskt som for andre
type varer. Noen land har innført eksportrestriksjoner for legemidler, medisinsk utstyr og
personlig verneutstyr. I tillegg har utbruddet av covid-19 i mange tilfeller påvirket
produksjonskapasiteten. For medisinsk utstyr og personlig verneutstyr har forbruket økt
voldsomt som følge av utbruddet av covid-19. Økningen har vært av et slikt omfang at
etterspørselen ikke kan dekkes. Tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig
verneutstyr 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 lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-12 er
departementet gjennom tre kongelige resolusjoner av henholdsvis 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 medisinske 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 medisinske
næringsmidler.
Det følger av henvisningen til lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende
forhold (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 det gjort unntak fra
beredskapsloven § 3 andre ledd andre punktum og tredje ledd, blant annet plikten til å
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legge fram lovsak snarest mulig dersom forskriften ikke oppheves innen 30 dager i
koronalovens virketid, det vil si en måned etter ikrafttredelse av koronaloven. Ved
endringslov 24. april 2020 nr. 34 ble det vedtatt at dette unntaket videreføres til 27. mai
2020.

3 Departementets vurderinger og forslag
Departementet mener det er behov for å videreføre forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak
for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske
næringsmidler også etter 27. mai 2020.
Forskriften har bestemmelser om meldeplikt for legemiddelgrossister før parallelleksport
av legemidler samt hjemmel til å kunne forby parallelleksport av legemidler. Det er også
en bestemmelse som gir Legemiddelverket adgang til å rasjonere legemidler fra grossist
og apotek. Det er videre gitt bestemmelser om meldeplikt, rasjonering av medisinsk utstyr,
personlig verneutstyr og medisinske næringsmidler i forskriften §§ 6 til 9.
Bakgrunnen for innføringen av bestemmelsene er beskrevet i punkt 2. I tillegg til det som
er beskrevet der er det vært tendenser til hamstring av medisinsk utstyr og medisinske
næringsmidler, som har medført at det har blitt behov for bestemmelser som regulerer salg om
omsetning av slike produkter. Konsekvensene ved mangel på medisinsk utstyr kan være store
og i ytterste konsekvens livstruende.
Apotek, legemiddelgrossister og tilvirkere av legemidler er omfattet av
helseberedskapsloven, jf. § 1-3 første ledd bokstav h. Loven gir i § 5-2 hjemmel for å
kunne pålegge enkelte av virksomhetene som er omfattet av § 1-3 første ledd
omsetningsrestriksjoner. Denne er ment å omfatte apotek, legemiddelgrossister og
tilvirkere av legemidler. Ved en inkurie ble det ved endring av bokstavlisten § 1-3 første
ledd ikke inntatt tilsvarende endring i henvisningen til § 1-3 i § 5-2. Dette medførte denne
ikke lenger henviser til de korrekte virksomhetene i § 1-3. Denne feilen ble foreslått rettet i
Prop. 46 LS (2019-2020) Lov om medisinsk utstyr som ble vedtatt av Stortinget den 21. april
2020. Lovendringen trådte i kraft 7. mai 2020. Bestemmelsene i forskrift 6. mars 2020 nr. 239
om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og
medisinske næringsmidler som omfatter apotek, legemiddelgrossister og tilvirkere av
legemidler kan således videreføres med hjemmel i helseberedskapsloven.
Bestemmelsene i forskriften om medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske
næringsmidler som kan ikke videreføres for andre enn apotek med hjemmel i
helseberedskapsloven da de øvrige virksomhetene, bandasjister, , tilvirkere og andre
omsettere av disse tre produktgruppene, i dag ikke er omfattet av helseberedskapsloven, jf. §
1-3. Med omsettere menes grossister, distributører og importører av slik utstyr.
Departementet er i § 1-3 andre ledd gitt hjemmel i forskrift å bestemme at andre virksomheter
enn de som følger av § 1-3 først ledd som tilbyr materiell, utstyr og tjenester av betydning for
helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten, skal omfattes av loven. HOD mener at
tilgangen til medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske næringsmidler er så viktig
for håndteringen av covid-19 at det er nødvendig å ta i bruk forskriftshjemmelen i § 1-3 annet
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ledd, slik at aktører som omsetter og tilvirker denne type produkter kan underlegges lovens
bestemmelser.

I statsråd 12. mai 2020 ble Prop. 104 L (2019-2020) Midlertidige endringer i
helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av
covid-19) fremmet. I lovproposisjonen foreslås det blant annet et nytt andre ledd til
helseberedskapsloven § 5-2 som gir hjemmel til å pålegge omsetningsrestriksjoner etter
§ 5-2 også for virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven med hjemmel i § 1-3
andre ledd. En eventuell forskrift gitt med hjemmel i § 1-3 andre ledd som fastsetter at,
tilvirkere og andre omsettere av medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske
næringsmidler samt bandasjister skal omfattes av helseberedskapsloven, vil da gi hjemmel
til å videreføre bestemmelsene i forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre
tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og medisinske
næringsmidler også opphevelsen av koronaloven.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser
Dersom omsetningsrestriksjoner overfor aktører som omsetter og produserer medisinsk
utstyr, personlig verneutstyr og medisinske næringsmidler tas i bruk kan det innebære
økonomiske og administrative konsekvenser for apotek, bandasjister, omsettere og
produsenter av denne 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.

5 Utkast til forskrift
Utkast til forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av
utbruddet av covid-19.
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx.20xx med hjemmel i lov 23. juni 2000
nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3.

I
§ 1 skal lyde:
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§ 1 Virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid19
Bandasjister, tilvirkere og andre omsettere av medisinsk utstyr, personlig
verneutstyr og medisinske næringsmidler omfattes av lov 23. juni 2000 nr. 56 om
helsemessig og sosial beredskap.

II
Forskriften trer i kraft straks.
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Departementene
Barneombudet
De fylkeskommunale eldrerådene
Den rettsmedisinske kommisjon
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Landets fylkesmenn
Landets pasient- og brukerombud
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Akademikerne
Allmennlegeforeningen
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Bandasjistenes næringspolitiske utvalg
Den norske Advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kreftforeningen
KS
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen
Melanor
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Parat Helse
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

PROTOKOLL
Måndag 27. april 2020 blei det halde møte i representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Møtet blei leia av representantskapsleiar Einar R Endresen.
MØTESTART /MØTESLUTT

kl. 12.00 – kl. 12.40

MØTESTAD:

Møteportalen Microsoft Teams

REPRESENTANTAR SOM
DELTOK:

Einar R. Endresen, Karmøy kommune
Trine Meling Stokland, Haugesund kommune
Kathrine Bakkevig, Tysvær kommune
Ståle Tungesvik, Etne kommune (frå sak 3/20)
Ruth Grethe Østebø Eriksen, Sveio kommune
Dagfinn Birkeland, Sauda kommune
Solvår Langeland, Vindafjord kommune

VARAREPRESENTANT:

Lillian Grønnestad, Bokn kommune

FORFALL:

Kristoffer Are, Bokn kommune

ANDRE SOM DELTOK:

Siv Bente Stople Østbø, styremedlem
Toril Hallsjø, dagleg leiar

FØLGJANDE SAKER BLEI HANDSAMA:
SAK 1/20

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Handsaming i møtet 27.04.20:
Dagleg leiar ønskte velkommen til dette konstituerande møtet og ho leia møtet fram til sak
3/20.
Lov om midlertidige unntak frå IKS-lova om høve til fjernmøte grunna utbrot av covid-19viruset gjorde at selskapet i år kan/må halde fjernmøte.
Organet var vedtaksfør med ni kommunane representert ved møtestart. Under sak 3/20 var
alle ti kommunane representert.
Det blei av Marte Eide Klovning og Trine Meling Stokland gjort merksam på at det var feil i
namna deira i saksframlegget til sak 2/20. Detta blei lova retta.
Elles ingen merknader til innkalling og saksliste.
SAMRØYSTES VEDTAK:

Innkalling og saksliste til representantskapsmøtet 27.04.20 blir godkjent.

SAK 2/20 KONSTITUERING AV REPRESENTANTSKAP 2019-2024 –
VAL AV LEIAR OG NESTLEIAR
VALNEMNDA SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)
Handsaming i møte 27.04.20:
Det blei ikkje sett fram andre framlegg. Representantane slutta seg til valnemnda si
innstilling.
SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2015- 2019:
som leiar av representantskapet:
og som nestleiar:

Einar R. Endresen, Karmøy kommune
Trine Meling Stokland, Haugesund kommune

Einar R. Endresen takka for tilliten og overtok møteleiinga.

SAK 3/20 VAL AV STYRE MED STYRELEIAR OG NESTLEIAR OG
VARAMEDLEMMER
VALNEMNDA SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)
Handsaming i møte 27.04.20:
Representanten Bakkevig hadde merka seg at det var få av kommunestyra som hadde fremma
kandidatar til styret, og ville oppmoda kommunane til å komme med sine innstillingar i
byrjinga av neste valperiode. Det blei ikkje sett fram andre framlegg. Representantane slutta
seg til valnemnda si innstilling
SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel for perioden 2020-2024
som styremedlem og personleg varamedlem følgjande:
styreleiar: Siv Bente Stople Østbø, Vindafjord
nestleiar: Ernst Morgan Endresen, Karmøy
medlem: Astri Furumo, Haugesund

pers vara Randi I. Rettedal, Tysvær
pers vara Steinar Skartland, Vindafjord
pers vara Marit Bjørnestad, Haugesund

SAK 4/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ REPRESENTANTSKAPSMØTET 06.05.19
Handsaming i møtet 27.04.20:
Representantane hadde ingen merknader.
SAMRØYSTES VEDTAK:
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Protokoll frå representantskapsmøtet 06.05.19 blir godkjent.

SAK 5/20 GODKJENNING AV STYRET SI MELDING OG ÅRSMELDING 2019
STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)
Handsaming i møtet 27.04.20:
Representanten Eriksen stilte spørsmål om det var rett at det nye representantskapet skulle
vedta fjorårets årsmelding og rekneskap. Leiar stetta rett prosedyre. Representantane hadde
elles ingen merknader til årsmeldinga.
SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar årsmelding 2019
slik den er lagt fram. Årsmeldinga vert oversendt samarbeidskommunane til orientering.

SAK 6/20 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPEN FOR 2019
STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)
Handsaming i møtet 27.04.20:
Representantane hadde ingen merknader til rekneskapen.
SAMRØYSTES VEDTAK:

Årsrekneskapen for 2019 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det
ligg føre med eit overskot på kr 48 841. Årets overskot vert lagt til eigenkapitalen.

SAK 7/20 SENIORPOLITIKK I HKS IKS
STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak).
Handsaming i møtet 27.04.20:
Representantane hadde ingen merknader til framlegget.
SAMRØYSTES VEDTAK:

Tiltaksordninga for seniorpolitikk for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert
godkjent slik den ligg føre, og som følgje av oppdatering frå og med 2020:
Bonusbeløpet vert oppjustert til kr 18 000 og det vert tatt inn eit punkt om automatisk
oppjustering som følgjer lønnsoppgjeret.

SAK 8/20 LØNNS- OG REGNSKAPSFØRING I HKS IKS
STYRET SITT FRAMLEGG:
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(som vedtak)
Handsaming i møtet 27.04.20:
Representantane hadde ingen merknader til framlegget.
SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for HKS IKS godkjenner at selskapet si lønns- og rekneskapsføring blir
utført av eksternt selskap frå og med 2020.

SAK 9/20 BUDSJETT 2021
STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)
Handsaming i møtet 27.04.20:
Representantane hadde ingen merknader til budsjettet.
SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2021
med følgjande rammer:
Inntekter 2021
Tilskot
Andre inntekter
Inntekter totalt
Resultat

Utgifter 2021
2 224 000 Lønn- og sosiale utgifter
- Driftsutgifter
2 224 000 Utgifter totalt
0

1 933 000
291 000
2 224 000
0

Eigartilskot frå eigarkommunane vert i 2021 følgjande:
Karmøy kommune
Haugesund kommune
Tysvær kommune
Vindafjord kommune
Sveio kommune
Sauda kommune
Etne kommune
Suldal kommune
Bokn kommune
Utsira kommune

403 000
403 000
212 000
212 000
189 200
189 200
189 200
189 200
123 200
114 000

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, samt å disponera meirinntekter eller
mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for
deltakarkommunane ikkje blir auka.

SAK 10/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024
STYRET SITT FRAMLEGG:

(som vedtak)
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Handsaming i møtet 27.04.20:
Representantane hadde ingen merknader til økonomiplanen.
SAMRØYSTES VEDTAK:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan
for perioden 2021-2024:

Inntekter:
Tilskudd
Andre inntekter
Totalt
Utgifter:
Lønn og sos. utg.
Driftsutgifter
Totalt
Resultat

2021

2022

2023

2024

2.224.000
0
2.224.000

2.302.000
0
2.302.000

2.383.000
0
2.383.000

2.466.000
0
2.466.000

1.942.000
282.000
2.224.000
0

2.010.000
292.000
2.302.000
0

2.080.000
303.000
2.383.000
0

2.152.000
314.000
2.466.000
0

SAK 11/20 VAL AV REVISOR
STYRET SITT FRAMLEGG:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel KPMG AS som revisor også frå 2020, men det
bør også bli vurdert om selskapet har revisjonsplikt.
Handsaming i møtet 27.04.20:
Daglig leiar opplyste at etter IKS-lova må selskapet ha revisor. Østbø frå styret forklarte
grunnen til deira framlegg. Representantskapsleiar gjorde framlegg om at vedtaket etter
komma blei kutta ved at det vart satt punktum etter 2020. Representantane hadde ingen
merknader til endringa.
SAMRØYSTES VEDTAK:

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vel KPMG AS som revisor også frå 2020.

SAK 12/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
1.
2.
3.
4.
5.

Selskapsavtalen, vedtatt 23.11.04, sak 3/04, sist endra 29.04.08, sak 3/08
Strategiplan 2018-2022, vedtatt 06.05.19, sak 5/19
Etiske retningslinjer for HKS IKS – vedtatt av styret 18.09.14, sak 20/14
Styreinstruks, vedtatt 03.12.13, sak 21/13
Oversikt over valgte representanter og vararepresentanter for 2019-2023

Handsaming i møtet 27.04.20:
Dagleg leiar gjekk raskt igjennom sakene. Representantane hadde ingen merknader.

5

SAMRØYSTES VEDTAK:

Referatsakene 1- 5 blir tatt til orientering
YMSE
Ingen saker var meldt i forkant eller tatt opp.
Ved møteslutt takka representantskapsleiar alle for deltakinga.
Planlagt møtedato neste år: måndag 26.04.21

Aksdal, 27. april 2020

Einar R. Endresen (sign.)
representantskapsleiar

Toril Hallsjø (sign.)
dagleg leiar
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Fra: Toril Hallsjø <tha@kontrollutvalgene.no>
Sendt: tirsdag 28. april 2020 10.02
Til: Are Kristoffer Joakim <joa_are@hotmail.com>; Bakkevig Kathrine (jobb) <kathrine.bakkevig@haugesund.kommune.no>;
Bakkevig Kathrine <kathrine.bakkevig.holden@haugnett.no>; Birkeland Dagfinn <dagfinn@mosbakka.no>; Bø Gerd Helen
<gerd.helen.bo@suldal.kommune.no>; Einar Roald Endresen <einar.endresen@politiet.no>; einendr <einendr@icloud.com>;
Eriksen Ruth Ø. <ruth.eriksen@sveio.kommune.no>; Grønnestad Lillian (jobb) <lg@hagland.com>; Klovning Marte Eide
<marte.eide.klovning@utsira.kommune.no>; Langeland Solvår <sol.vaar@live.no>; Tungesvik Ståle <stale@arcus‐vita.no>;
ordfører Utsira <ordfoerer@utsira.kommune.no>
Kopi: Amdal Hallgeir <habbusen@hotmail.com>; Asbjørn Eik‐Nes <asb‐eik@online.no>; Enge Trude
<trude.enge@etne.kommune.no>; Grimsby Tove Helen <tove@utsira.com>; Grønnestad Lillian <alalves@online.no>;
Halleraker Asle Georg <a.g.h@lyse.net>; Mohn Arne‐Christian <arne‐christian.mohn@haugesund.kommune.no>; Sandvik
Åsmund <aasmsand@frisurf.no>; Tveitane Øyvind Lovra <oyvind.lovra.tveitane@suldal.kommune.no>; oyvind.valen
<oyvind.valen@suldal.kommune.no>; Årvik Mats <mats.arvik@outlook.com>; Bokn kommune postmottak
<post@bokn.kommune.no>; Etne kommune postmottak <firmapost@etne.kommune.no>; Haugesund kommune postmottak
<postmottak@haugesund.kommune.no>; Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>; Sauda kommune postmottak
<post@sauda.kommune.no>; Suldal kommune postmottak <postmottak@suldal.kommune.no>; Sveio kommune postmottak
<postmottak@sveio.kommune.no>; Tysvær kommune postmottak <post@tysver.kommune.no>; Utsira kommune
<post@utsira.kommune.no>; Vindafjord kommune postmottak <postmottak@vindafjord.kommune.no>; Bjørnestad Marit
<marit.bjornestad@getmail.no>; Furumo Astri <astri.furumo@getmail.no>; Rettedal Randi <ri‐rett@frisurf.no>; Østbø Siv
Bente Stople <s.ostbo@online.no>; steinar.skartland@vindafjord.kommune.no
<steinar.skartland@vindafjord.kommune.no>; Endresen Ernst Morgan <ernst.morgan@gmail.com>; Høie Odd Gunnar
<ogh@kontrollutvalgene.no>; Næsse Simon <naesse@me.com>
Emne: Protokoll fra representantskapsmøtet 27.04.20 ‐ Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Viser til vedlagt protokoll, som er gjennomlest og godkjent av nyvalgt representantskapsleder.
Protokollen godkjennes endelig i neste representantskapsmøte, som etter tidligere års praksis, blir neste år.
Møtedato er planlagt til 26.04.21.
-Mvh

Toril Hallsjø
Daglig leder

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Nettside: www.kontrollutvalgene.no

tha@kontrollutvalgene.no (Dette er ikke en privat epost-adresse. Både inn- og utgående epost vil bli vurdert for evt. journalføring i vårt a
tlf 52 75 73 50 mobil 95 98 69 79

SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTE - FORMANNSKAPET 25.05.20
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 60/20
Behandling:
Referatlistens pkt. 1
Søknad om støtte - Åkrehamn Fartøyvernforening
Nilsen (AP) foreslo å ta saken opp til realitetsbehandling.
Saken ble enstemmig tatt opp til realitetsbehandling.
Nilsen (AP) foreslo å innvilge 20 000 kr fra formannskapets disposisjonspost.
Søknad om støtte til Åkrehamn Fartøyvernforening pålydende kr 20 000 innvilges og belastes
formannskapets disposisjonspost.
Forslag fra Nilsen (AP) enstemmig vedtatt

Referatlistens pkt. 2
Vedrørende utredning av grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner
Ordfører informerte om møte med Fylkesmannen i Rogaland og Haugesund kommune 20. mai.
KMD har bestemt at kun et representativt utvalg av innbyggere på fastlandskarmøy skal delta i
innbyggerundersøkelsen.
Ordfører utarbeider et forslag til en felles kronikk i forbindelse med dette, og sender denne ut til
gruppelederene.

Referatlistens pkt. 3
Protokoll fra møtet i eierskapsutvalget 22.04.2020
Gaard (H) ber ordfører orientere om mandat til eierskapsutvalget.
Ordfører informerer: Eierskapsutvalget er et underordnet organ for formannskapet, og består av

5 personer; Helge Thorheim, Alf Magne Grindhaug og Jarle Nilsen, næringssjef Per Velde og
rådmann Vibeke Vikse Johnsen. Har ikke anledning til å gjøre vedtak i noen saker. Er
underordnet FSK. Legges på referatlisten for FSK, som har beslutningsrett. De selskapene som av
ulike grunner har tett oppfølging er; Haugaland kraft, Karmsund Havn, Solstein, Aski, og
Opplev Avaldsnes. Eierskapsutvalget har ikke myndighet til å velge styret i selskapene, dette
gjøres i ordinær generalforsamling.
Gaard (H) ønsker protokolltilførsel:
Kritisk til at det gjøres beslutninger i eierskapsutvalget som skulle vært underlagt/behandlet i
formannskapet.

Referatlistens pkt. 10
Møteprotokoll – Representantskapet for Haugaland brann og redning iks.
Ordfører informerer: Det blir nytt drøftingsmøte i juni. Selskapet ønsker en løsning der
Haugesund kommune trer inn i selskapet igjen, og at kommunene på Haugaland samarbeider
om regionalt arbeid innenfor brann og redning.

Tatt til etterretning.

Referatlisten – Høring bokstav G.
Grindhaug (KRF) fremmet forslag om å sende en tilslutning til Norsk narkotikapolitiforening
høringssvar.
Det utarbeides et kort notat/uttalelse hvor det fremgår at formannskapet i Karmøy kommune
støtter opp om de aktuelle temaene og konklusjonen i Norsk narkotikapolitiforening høringssvar.
Tatt til etterretning.

Øvrige høringer tatt til etterretning.

Vedtak:
1. Søknad om støtte - Åkrehamn Fartøyvernforening
Vedtak:
Søknad om støtte til Åkrehamn Fartøyvernforening pålydende kr 20 000 innvilges og belastes
formannskapets disposisjonspost.

2. Vedrørende utredning av grensejustering mellom Haugesund og Karmøy kommuner
Tatt til etterretning

3. Protokoll fra møtet i eierskapsutvalget 22.04.2020
Tatt til etterretning.

4. Protokoll fra representantskapsmøtet 27.04.20 Haugland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Tatt til etterretning.

5. Skatteinngang fordelt til Karmøy – april 2020
Tatt til etterretning.

6. Forlengelse av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger i perioden 01.07.20-30.09.20.
Tatt til etterretning.

7. Møteprotokoll – eldrerådet 28.04.20
Tatt til etterretning.

8. Møteprotokoll – råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.20
Tatt til etterretning.

9. Møtereferat – Kommuneplan – revisjon av samfunnsdel, møte 24.02.20.
Tatt til etterretning.

10. Møteprotokoll – Representantskapet for Haugaland brann og redning iks.
Tatt til etterretning.

Høringer:
A. Høring – Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt mv etter
sosialtjenesteloven

Tatt til etterretning.
B. Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020:1
Tatt til etterretning.
C. Høring om endringer om klage på vurdering – Utdanningsdirektoratet
Tatt til etterretning.
D. Høring – forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe
negative konsekvenser av covid-19
Tatt til etterretning.
E. Høring – Midlertidige endringer i Helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe
konsekvenser av covid-19)
Tatt til etterretning.
F. Høring - Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland
Tatt til etterretning.
G. Høringssvar – Norsk narkotikapolitiforening
H. Arbeid med nasjonal alkoholstrategi 2020-2025 - invitasjon til å gi innspill
Tatt til etterretning.
I.

Høring – Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker
Tatt til etterretning.

J.

Høring – Anbefalinger om LAR under covid-19 epidemien
Tatt til etterretning.

K. Høring – Endringer i forskrift om betaling fra pasientar for poliklinisk helsehjelp i
spesialhelsetenesta m.fl.
Tatt til etterretning.
L. Høring – Endring av myndighet etter oreigningsloven § 15
Tatt til etterretning.

M. Høring – Krav om realkompetansevurdering
Tatt til etterretning.
N. Høring – Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven
som følge av utbruddet av covid-19.
Tatt til etterretning.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/3019
Sign:

Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet

EVENTUELT - FORMANNSKAPET 25.05.20
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SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - FORMANNSKAPET 25.05.20
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 61/20
Behandling:
1. Løndalen (KL) stiller spørsmål om det er til hensikt at det skal være base for dagsenter og
hjemmetjenesten i Skudenes Bu og Behandlingsheim. Etterspør også referansegruppe for
arbeidet.
Rådmannen svarte:
Base for dagsenter og hjemmetjenesten
Rådmannen bekrefter at base for dagsenter og base hjemmetjenesten er en del av det totale
tilbudet i Skudenes.
Referansegruppe for arbeidet
Ressursgruppen består av brukerrådet for institusjoner, i tillegg til eldrerådet og råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

2. Løndalen (KL) kontaktet av ansatte i helsetjenesten som har fått beskjed om å ikke bruke
arbeidsklær fra og med i dag.
Rådmannen svarte:
Dersom det er risiko for smitte får personellet arbeidsklær, og får også da smittevernutstyr. I
vanlig arbeidssituasjon er dette ikke i bruk.
Ordfører svarte:
Dette punktet er svart ut omfattende i tidligere møter. Samfunnet skal gradvis åpnes opp igjen,
men arbeidsklær eller nødvendig smittevernutstyr brukes der det er behov. Karmøy kommune
følger råd fra kommuneoverlege, smittevernlege og fylkeslege, og følger retningslinjer for
sentrale myndigheter.

3. Løndalen (KL) viser til sammenligning fremstilt i Haugesunds Avis av prisnivåer for
offentlige tjenester og avgifter mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune.
Karmøy kommune har lagt seg noe høyt på eiendomsskatt på verker/bruk (næring) i forhold til
andre kommuner. Karmøylista ønsker en gjennomgang av eiendomsskatt for næring, der en ser
på om nåværende beregningsgrunnlag og satser stimulerer til næring og økt verdiskaping i vår
kommune. I tillegg ønsker vi at kommunen vurderer utsettelse av næringsskatt tilsvarende det vi
har for bolighus.
Ordfører svarte:

I dag har vi dessverre en utpendling av arbeidstakere som reiser ut av kommunen/offshore for å
ha sitt daglige virke. Karmøy kommune har 7 promille på næringseiendommer. Noen selskaper
klager på eiendomsskatt. De som har sak under behandling trenger ikke betale før saken er
behandlet. I vår kommune har vi ca 145 mill i eiendomsskatt. 101 mill av dette kommer fra
næringsvirksomhet. 1 mill kommer fra hytter og fritidshus. Resterende kommer fra fastboende i
Karmøy. Partiene har ulikt syn på skattepolitikk, og dette vurderes hvert år under
budsjettarbeidet. Prioritering for budsjett 2020 var å holde eiendomsskatt for boliger på et lavest
mulig nivå. Det er ikke bevist at lavere skatt vil medføre flere næringsetableringer.

4. Andersen (AP) etterlyser spørsmål send inn i kommunestyret i februar vedrørende
åpningstider for SFO i sommerferien.
Rådmann svarte:
Planen er at saken skal opp i hovedutvalg oppvekst og kultur 10. juni, og kommer opp i
ekstraordinært møte i formannskapet 15.juni.

5. Levinsen (SV) ønsker status på utarbeidelse av handlingsplaner som er vedtatt,
eksempelvis plast og marin forsøpling, naturmangfold og pårørendeplan. Det vises til
manglende tiltak i forbindelse med negative konsekvenser for beboere rundt Husøy havn.
Ordfører svarte:
Pårørendeplan:
Karmøy kommune skal ikke ha en egen pårørendeplan da det er ulike planer dette inngår i, og
hvor dette blir ivaretatt.
Husøy
Karmøy kommune har ingen myndighet til å kunne komme på befaring eller gi sanksjoner. Er
derfor i fortløpende i kontakt med Fylkesmannen i Rogaland for at de skal kunne bruke sin
myndighet med straff og sanksjoner i samsvar med de eventuelle overtredelser som er gjort. Det
som er innenfor lovverket kan vi ikke få endret, men det som ikke er i tråd med lovverk har
Fylkesmannen myndighet til å få gjort noe med.
Rådmannen svarte:
Husøy
Planlagt en helsekonsekvensutredning, men er forskjøvet grunnet koronasituasjonen.
Naturmangfoldplan
Planen skal utarbeides i denne kommunestyreperioden. Dette har kommunen fått midler til, og
dette er planlagt gjennomført. Plast og marin forsøpling vil være en del av det som ble tatt med i
planstrategien sist innenfor energi, klima og miljø. Dette er planer som står på agendaen
(planstrategi).

6. Gaard (H) foreslår at Karmsund Havn kan orientere formannskapet om sitt arbeid mot
forurensning, i forhold til ressurser, og om de ev. anmelder overtredelser
Ordfører foreslår at Karmsund Havn inviteres til å avholde en orientering første gang
formannskapet møtes fysisk.

7. Wisnæs (H) viser til spørsmål tidligere sendt inn til kommunestyret i forbindelse med
sykepleiere som sier opp sin stilling i protest til turnusordning.
Ordfører svarte:
Kommunen beklager at 6 sykepleiere har valgt å si opp sin stilling i Karmøy kommune. En av
disse har gått over i ny stilling i kommunen. Kommunen har 3200 medarbeidere, og det vil alltid
være ulike opplevelser av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø, og noen vil begynne og andre vil
slutte i vår virksomhet. Karmøy har et uttalt mål om å øke antall heltidsstillinger i kommunen til
beste for den enkelte. Satsingen er vedtatt i overordnede politiske organ.
Kommunen vet at mange både sykepleiere og helsefagarbeidere ønsker som andre yrkesgrupper
å jobbe heltid. For å være en attraktiv kommune i et
Fremtidsperspektiv, legger vi til rette for dette. Det er alltid slik at endring på arbeidsplassen,
enten det gjelder oppgaver eller turnus, oppleves av enkelte som svært krevende. Andre tilpasser
seg raskere endring. Det er trist, men naturlig at enkelte velger å bytte arbeidssted i en
endringsprosess.
Kommunen er i forhandlinger med tillitsvalgte om en tilfredsstillende turnusordning for
medarbeiderne i Karmøy og har mål om å lykkes.
Kommunen ønsker ikke å kommentere utspillet fra sykepleierforbundet ytterligere. Det er viktig
å presisere at Karmøy er, og skal være, en attraktiv arbeidsplass som gir faglig gode tilbud til
innbyggerne.

8. Levinsen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Det ønskes en anløpsavgift med hjemmel i havne og farvannssloven slik at det kan settes av midler til å
ivareta beboernes interesse i forhold til ulovlig forurensing. Dette kan være en 3.myndighet som en varsle
stasjon som håndterer innkomne klager og følger opp.
Forslaget oversendes rådmannen uten realitetsbehandling.

Vedtak:

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Elisabeth Røksund Lie
20/3120
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Arkiv: 033
Dato:

Utvalg:

Formannskapet
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OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 11.05.20

1. Oversendelsesforslag fremsatt av Dag Inge Aarhus (H):
Karmøy Høyre og Karmøylisata ønsker å utjevne sosiale ulikheter for unge etablerere.
Bankenes krav om 15 prosent egenkapital gjør det umulig for mange unge å ta opp boliglån, med
mindre man har foreldre som kan stille opp som garantister. Selv om nok mange foreldre ønsker
å hjelpe barna på denne måten, så er det ikke alle som kan dette. Det kan skyldes økonomiske
forhold, men kan også være en utfordring om en har flere barn. Denne sosiale skjevheten ønsker
Karmøy Høyre og Karmøylisten å gjøre noe med. I de krisetider vi opplever nå vil disse
skjevhetene muligens bli ytterligere forsterket.
For å kunne gjøre noe med denne sosiale skjevheten ønsker vi å få plass en ordning med
kommunal garanti for egenkapitalkravet – det samme kravet som mange unge i dag klarer på
grunn av foreldre som kan stille opp som kausjonister. Foruten å rette opp i skjevheter så vil
dette også gjøre det mer attraktivt for unge å etablere seg i kommunen, noe som igjen vil medføre
at Karmøy får flere unge innbyggere. Mange av de som etablerer seg vil også være aktuelle
kandidater for jobb i kommunen. På leiemarkedet må unge familier i dag betale like mye, og av
og til mer, i husleie som det vil koste å betjene ett boliglån på en nøktern bolig/leilighet. Dette
gjør at risikoen for kommunen i en slik ordning vil være lav. Her er det sikkert enkelt å finne
argumenter for å være skeptisk, men la oss heller være litt visjonære i forhold til våre unge
innbyggere. For manglende egenkapital er ikke det samme som manglende betalingsevne. Har en
eksempelvis studert i flere år så vil en har store muligheter for jobb (eks sykepleier, lærer m.m),
men kanskje ikke hatt mulighet for å spare opp flere hundre tusen i egenkapital. Vi trenger flere
unge til kommunen vår, la oss gi de enda en god grunn til å etablere seg i vår flotte kommune!
Vi tror det ligger store muligheter for kommunen i en slik ordning og ønsker at rådmannen
utreder dette med tanke på å legge frem en sak for kommunestyre. Vi fremmer dermed dette som
oversendelsesforslag for videre utredning og behandling.

Vedtak:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

2. Oversendelsesforslag fremsatt av Grønningen (SV):
NORSK LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR PÅ NORSK SOKKEL OG PÅ KYSTEN
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 kommunestyre ønsker at dette også
skal være tilfellet i fremtiden.
Det er i dag et viktig og stort maritimt miljø i regionen, som samarbeider om å utvikle nye
konsepter og fremtidsrettede miljøvennlige skip. Vi er avhengige av norske sjøfolks erfaring og
kompetanse for å lykkes med dette arbeidet.
Vi registrerer med bekymring nedgangen i antall norske maritime stillinger og finner det lite
tilfredsstillende at nær 70% av fraktebåter som seiler langs vår kyst har mannskaper som har
særdeles lave hyrer.
Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår for sjømenn i kystfarten vil sikre at norske sjøfolk
kan konkurrere om arbeidsplasser på like vilkår med sjøfolk fra hele verden. Det bør arbeides for
at skip som opererer langs kysten mellom norske havner, eller på sokkelen skal alle ha norske
lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av flagg på båten eller nasjonalitet til mannskap om bord.
Karmøy kommunestyre ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå
lovendringer og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den skipsfarten
som foregår i norske farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal fremlegges i den varslede
stortingsmeldingen om maritim næring.
Vedtak:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

3. Oversendelsesforslag fremsatt av Gaard (H):
Det vises til formannskapets møte 4. mai d.å. og rådmannens foruroligende orientering om
utviklingen innen kommunens økonomi. Det ble m.a. opplyst om økte utgifter utover budsjett og
mindre innsparinger enn antatt innen barnehagesektor, økte kostnader til helt nødvendige tiltak i
forbindelse med Corona pandemien og mindre inntekter for Karmøy kommune. Kommunestyret
ber om sak til kommende møte hvor situasjonen belyses grundig slik at kommunestyret snarest
mulig får vurdert behov for eventuelle tiltak.

Vedtak:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Halleland (AP):
Regional plan for areal og transport har på overordnet nivå lagt sterke føringer til hvor Karmøy
kommune får anledning til å legge til rette for boligbygging. Dette er føringer som er inntatt i
kommunens egen arealplan. I noen områder av kommunen er det åpnet for bygging av
fritidsboliger, mens det ikke er åpning for bygging av vanlige eneboliger for helårsbruk.
Jeg er kjent med at dette har ført til at det har blitt bygget fritidsboliger som brukes som
helårsboliger. Dette er utfordrende fordi det bryter med arealplanleggingen, det reduserer
respekten for kommunen som byggesaks-/reguleringsmyndighet og det irriterer innbyggere som
lovlig ønsker å bygge seg enebolig, men ikke får bygge.
Slik jeg har skjønt det så er det da vanlig å ha en proformaadresse i en av våre nabokommuner
mens en faktisk bor i fritidsboligen i vår kommune. Det gjør at vi mister skatteinntekter, mens vi
fortsatt har plikt til å yte helsehjelp, f eks hjemmesykepleie, når de oppholder seg i vår
kommune. Vi mister inntekter, men får utgifter.
Samtidig vil de ha lavere eiendomsskatt, lavere kommunale avgifter og mindre strenge
byggtekniske krav enn de som bygger seg ordinære eneboliger.
Jeg ønsker ikke at kommunen skal drive med dyneløfting. En må bruke et godt skjønn i saker
som dette. Tross alt er det viktig for oss å også være en god hyttekommune. Men hvis
kommunens arealplanlegging skal fungere så må denne respekteres av alle.
Derfor mener jeg det er viktig at rådmannen kartlegger i hvilke deler av kommunen det er
etterspørsel etter boligtomter, men kun tilbys tomter til fritidsbolig. I disse områdene bør det
vurderes tilsyn med om fritidsboligen faktisk er en fritidsbolig og at det ikke er en omgåelse av
reglene som gjør at vi taper skatteinntekter og påtar oss helse- og omsorgsforpliktelser.
Kommunestyret ber rådmannen kartlegge i hvilke deler av kommunen det er sannsynlig at en
har helårsbruk av fritidsboliger og vurdere om tilsyn med bruken av fritidsboliger skal tas inn i
tilsynsstrategien når denne rulleres.
Vedtak:
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

5. Oversendelsesforslag fremsatt av Storesund (AP)

Saken om å legge skip i opplag på Fosen har fått stor oppmerksomhet i mediene. Karmøy
kommune har regulert området i sjø øst for Fosen til formål opplag. Det bestrider ingen. Det Side
26 av 45 vi i Arbeiderpartiet ikke er tilfreds med, er at vi nå i 2020 har kommet i den situasjon at
vi tilbyr opplag uten landstrøm. Koronakrisen har gjort at behovet for oppankringsplass har økt.
Karmsund Havn IKS er i dialog med Haugaland Kraft om anlegg for landstrøm ved Fosen, men
pr i dag er det ikke avklart om eller når det er på plass, begrunnet i kapasitetsproblemer fra
Haugaland Kraft sin side. Prosessen med å skaffe landstrøm er i god driv, men akutt behov for
opplagsplasser, setter oss i en vanskelig stilling. Landstrøm kommer ikke fort nok.
Å tilby opplagsplasser for fartøyer i 2020, uten landstrøm, er ikke i tråd med bærekraftsmålene,
og derfor i strid med våre egne mål.
Oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommune vil ikke ha skip i opplag uten
landstrøm, og ber Karmsund Havn avvente nye oppankringsplasser inntil landstrøm er etablert.
Hvis alternativet er opplagsplasser uten landstrøm andre steder, stiller saken seg annerledes,
men Karmøy kommune oppfordrer Haugaland Kraft på det sterkeste å prioritere Karmsund
Havnevesen sin bestilling av landstrøm.
Vedtak:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

6. Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG)
Som vi alle vet, har Haugalandspakken store finansielle problemer. Pakken er nå inne i sin tredje
kuttrunde siden den ble vedtatt for 12 år siden. Pakken har helt fra sin spede begynnelse vært
preget av et stadig økende misforhold mellom planlagte- og faktisk utførte prosjekter.
Hvordan kunne det bli slik? Hvis man ser på hva Karmøy kommune sitter igjen med at realiserte
vegprosjekt, kontra hva man ble forespeilet av Statens vegvesen i 2008, er det mange som har
grunn til å stille store spørsmål.
Det er for eksempel valgt prosjekteringsløsninger som har medført er at det har gått med store
summer fra bompengepakken til å planlegge prosjekter som nå høyst sannsynlig ikke vil la seg
realisere. Bare på omkjøringsvegen Åkra sør-Veakrossen, har det ifølge vegvesenet blitt brukt ca.
50 – 60 millioner kr på detaljplanlegging og byggeplanlegging, før den endelige
reguleringsplanen er godkjent.
Nå har man allerede begynt å diskutere en deltagelse i en «Haugalandspakke 2», en videreføring
av dagens bompengeordning. På det siste møte i Styringsgruppen for Haugalandspakken ble det
påpekt at et endelig kommunale vedtak om å eventuelt være med på en slik fremtidig
bompengepakke, med løpetid frem til år 2040, må være banket gjennom i de deltagende
kommunene i løpet av et års tid.
For å lære av de fatale feilgrep og organisatoriske problemer som har preget «Haugalandspakke
1», og forsikre oss at dette ikke gjentas i en eventuell ny bompengepakke, er det av avgjørende

betydning å avdekke hvorfor man per dags dato sitter igjen med en differanse på mange
milliarder kroner mellom kostnadene for de planlagte prosjekt og faktisk tilgjengelige midlene.
Forslag til vedtak: «Karmøys to representanter i Styringsgruppen for Haugalandspakken,
ordfører Nilsen og varaordfører Grindheim, instrueres så snart som mulig å fremme et forslag,
for nevnte styringsgruppe, om en ekstern gjennomgang/granskning av Haugalandspakken.»
Vedtak:
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

SAKSPROTOKOLL - OVERSENDELSESFORSLAG FRA
KOMMUNESTYRET 11.05.20
Formannskapet behandlet saken den 25.05.2020, saksnr. 62/20
Behandling:
1. Oversendelsesforslag fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i kommunestyret 11.05.20:

Karmøy Høyre og Karmøylista ønsker å utjevne sosiale ulikheter for unge etablerere.

Bankenes krav om 15 prosent egenkapital gjør det umulig for mange unge å ta opp boliglån, med
mindre man har foreldre som kan stille opp som garantister. Selv om nok mange foreldre ønsker
å hjelpe barna på denne måten, så er det ikke alle som kan dette. Det kan skyldes økonomiske
forhold, men kan også være en utfordring om en har flere barn. Denne sosiale skjevheten ønsker
Karmøy Høyre og Karmøylisten å gjøre noe med. I de krisetider vi opplever nå vil disse
skjevhetene muligens bli ytterligere forsterket.
For å kunne gjøre noe med denne sosiale skjevheten ønsker vi å få plass en ordning med
kommunal garanti for egenkapitalkravet – det samme kravet som mange unge i dag klarer på
grunn av foreldre som kan stille opp som kausjonister. Foruten å rette opp i skjevheter så vil
dette også gjøre det mer attraktivt for unge å etablere seg i kommunen, noe som igjen vil medføre
at Karmøy får flere unge innbyggere. Mange av de som etablerer seg vil også være aktuelle
kandidater for jobb i kommunen. På leiemarkedet må unge familier i dag betale like mye, og av
og til mer, i husleie som det vil koste å betjene ett boliglån på en nøktern bolig/leilighet. Dette
gjør at risikoen for kommunen i en slik ordning vil være lav. Her er det sikkert enkelt å finne
argumenter for å være skeptisk, men la oss heller være litt visjonære i forhold til våre unge
innbyggere. For manglende egenkapital er ikke det samme som manglende betalingsevne. Har en
eksempelvis studert i flere år så vil en har store muligheter for jobb (eks sykepleier, lærer m.m),
men kanskje ikke hatt mulighet for å spare opp flere hundre tusen i egenkapital. Vi trenger flere
unge til kommunen vår, la oss gi de enda en god grunn til å etablere seg i vår flotte kommune!
Vi tror det ligger store muligheter for kommunen i en slik ordning og ønsker at rådmannen
utreder dette med tanke på å legge frem en sak for kommunestyre. Vi fremmer dermed dette som
oversendelsesforslag for videre utredning og behandling.

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Behandling i formannskapet 25.05.20:

Nilsen (AP) foreslår at saken oversendes rådmann for utarbeidelse av politisk sak.
Saken ble enstemmig oversendt rådmannen.

2. Oversendelsesforslag fremsatt av Grønningen (SP) i kommunestyret 11.05.20:

NORSK LØNNS OG ARBEIDSVILKÅR PÅ NORSK SOKKEL OG PÅ KYSTEN
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 kommunestyre ønsker at dette også
skal være tilfellet i fremtiden.
Det er i dag et viktig og stort maritimt miljø i regionen, som samarbeider om å utvikle nye
konsepter og fremtidsrettede miljøvennlige skip. Vi er avhengige av norske sjøfolks erfaring og
kompetanse for å lykkes med dette arbeidet.
Vi registrerer med bekymring nedgangen i antall norske maritime stillinger og finner det lite
tilfredsstillende at nær 70% av fraktebåter som seiler langs vår kyst har mannskaper som har
særdeles lave hyrer.
Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår for sjømenn i kystfarten vil sikre at norske sjøfolk
kan konkurrere om arbeidsplasser på like vilkår med sjøfolk fra hele verden. Det bør arbeides for
at skip som opererer langs kysten mellom norske havner, eller på sokkelen skal alle ha norske
lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av flagg på båten eller nasjonalitet til mannskap om bord.

Karmøy kommunestyre ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå
lovendringer og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den skipsfarten
som foregår i norske farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal fremlegges i den varslede
stortingsmeldingen om maritim næring.

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Forslag fra Grønningen fikk 7 stemmer mot 4 (FRP 1, H 3)

Vedtaket oversendes de rette myndighetene sentralt.

3. Oversendelsesforslag fremsatt av Gaard (H) i kommunestyret 11.05.20:

Det vises til formannskapets møte 4. mai d.å. og rådmannens foruroligende orientering om
utviklingen innen kommunens økonomi. Det ble m.a. opplyst om økte utgifter utover budsjett og
mindre innsparinger enn antatt innen barnehagesektor, økte kostnader til helt nødvendige tiltak i
forbindelse med Corona pandemien og mindre inntekter for Karmøy kommune. Kommunestyret
ber om sak til kommende møte hvor situasjonen belyses grundig slik at kommunestyret snarest
mulig får vurdert behov for eventuelle tiltak.

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Forslag fra Gaard (H) ble enstemmig vedtatt. Sak forventes behandlet 15.juni i kommunestyret.

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Halleland (AP) i kommunestyret 11.05.20:

Regional plan for areal og transport har på overordnet nivå lagt sterke føringer til hvor Karmøy
kommune får anledning til å legge til rette for boligbygging. Dette er føringer som er inntatt i
kommunens egen arealplan. I noen områder av kommunen er det åpnet for bygging av
fritidsboliger, mens det ikke er åpning for bygging av vanlige eneboliger for helårsbruk.

Jeg er kjent med at dette har ført til at det har blitt bygget fritidsboliger som brukes som
helårsboliger. Dette er utfordrende fordi det bryter med arealplanleggingen, det reduserer
respekten for kommunen som byggesaks-/reguleringsmyndighet og det irriterer innbyggere som
lovlig ønsker å bygge seg enebolig, men ikke får bygge.

Slik jeg har skjønt det så er det da vanlig å ha en proformaadresse i en av våre nabokommuner
mens en faktisk bor i fritidsboligen i vår kommune. Det gjør at vi mister skatteinntekter, mens vi

fortsatt har plikt til å yte helsehjelp, f eks hjemmesykepleie, når de oppholder seg i vår
kommune. Vi mister inntekter, men får utgifter.

Samtidig vil de ha lavere eiendomsskatt, lavere kommunale avgifter og mindre strenge
byggtekniske krav enn de som bygger seg ordinære eneboliger.

Jeg ønsker ikke at kommunen skal drive med dyneløfting. En må bruke et godt skjønn i saker
som dette. Tross alt er det viktig for oss å også være en god hyttekommune. Men hvis
kommunens arealplanlegging skal fungere så må denne respekteres av alle.

Derfor mener jeg det er viktig at rådmannen kartlegger i hvilke deler av kommunen det er
etterspørsel etter boligtomter, men kun tilbys tomter til fritidsbolig. I disse områdene bør det
vurderes tilsyn med om fritidsboligen faktisk er en fritidsbolig og at det ikke er en omgåelse av
reglene som gjør at vi taper skatteinntekter og påtar oss helse- og omsorgsforpliktelser.

Kommunestyret ber rådmannen kartlegge i hvilke deler av kommunen det er sannsynlig at en
har helårsbruk av fritidsboliger og vurdere om tilsyn med bruken av fritidsboliger skal tas inn i
tilsynsstrategien når denne rulleres.

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Nilsen (AP) foreslår at saken oversendes rådmann for videre oppfølging.

Oversendelsesforslag fra Halleland (AP) ble enstemmig oversendt rådmannen for videre
oppfølging, og utarbeidelse av notat som skal fremlegges formannskapet og kommunestyret.

5. Oversendelsesforslag fremsatt av Storesund (AP) i kommunestyret 11.05.20

Saken om å legge skip i opplag på Fosen har fått stor oppmerksomhet i mediene. Karmøy
kommune har regulert området i sjø øst for Fosen til formål opplag. Det bestrider ingen. Det Side
26 av 45 vi i Arbeiderpartiet ikke er tilfreds med, er at vi nå i 2020 har kommet i den situasjon at
vi tilbyr opplag uten landstrøm. Koronakrisen har gjort at behovet for oppankringsplass har økt.
Karmsund Havn IKS er i dialog med Haugaland Kraft om anlegg for landstrøm ved Fosen, men
pr i dag er det ikke avklart om eller når det er på plass, begrunnet i kapasitetsproblemer fra
Haugaland Kraft sin side. Prosessen med å skaffe landstrøm er i god driv, men akutt behov for
opplagsplasser, setter oss i en vanskelig stilling. Landstrøm kommer ikke fort nok.

Å tilby opplagsplasser for fartøyer i 2020, uten landstrøm, er ikke i tråd med bærekraftsmålene,
og derfor i strid med våre egne mål.

Oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommune vil ikke ha skip i opplag uten
landstrøm, og ber Karmsund Havn avvente nye oppankringsplasser inntil landstrøm er etablert.
Hvis alternativet er opplagsplasser uten landstrøm andre steder, stiller saken seg annerledes,
men Karmøy kommune oppfordrer Haugaland Kraft på det sterkeste å prioritere Karmsund
Havnevesen sin bestilling av landstrøm.

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling.

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Andersen (AP) fremmet følgende forslag:
Karmøy kommune har fått bekreftet fra Karmsund havn at det er bestilt utvidet strømkapasitet fra
Haugaland Kraft, som skal gjøre strømnettet tilstrekkelig til å kunne tilby landstrøm til båter i opplag i
Karmøy kommune. Dette skal være på plass innen ett år.
Vi vil oversende en sak til Karmsund havn, der vi henstiller til at det ikke rutes båter i opplag til Karmøy
kommune før de kan tilby landstrøm.
Karmøy Kommune vil sende en anmodning til Haugaland Kraft om at arbeidet med utvidelse på
strømnettet til Fosen prioriteres, pga det haster med å kunne tilby landstrøm til båter i opplag.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtaket oversendes Haugaland Kraft og Karmsund Havn.

6. Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) i kommunestyret 11.05.20

Som vi alle vet, har Haugalandspakken store finansielle problemer. Pakken er nå inne i sin tredje
kuttrunde siden den ble vedtatt for 12 år siden. Pakken har helt fra sin spede begynnelse vært
preget av et stadig økende misforhold mellom planlagte- og faktisk utførte prosjekter.

Hvordan kunne det bli slik? Hvis man ser på hva Karmøy kommune sitter igjen med at realiserte
vegprosjekt, kontra hva man ble forespeilet av Statens vegvesen i 2008, er det mange som har
grunn til å stille store spørsmål.

Det er for eksempel valgt prosjekteringsløsninger som har medført er at det har gått med store
summer fra bompengepakken til å planlegge prosjekter som nå høyst sannsynlig ikke vil la seg
realisere. Bare på omkjøringsvegen Åkra sør-Veakrossen, har det ifølge vegvesenet blitt brukt ca.
50 – 60 millioner kr på detaljplanlegging og byggeplanlegging, før den endelige
reguleringsplanen er godkjent.

Nå har man allerede begynt å diskutere en deltagelse i en «Haugalandspakke 2», en videreføring
av dagens bompengeordning. På det siste møte i Styringsgruppen for Haugalandspakken ble det
påpekt at et endelig kommunale vedtak om å eventuelt være med på en slik fremtidig
bompengepakke, med løpetid frem til år 2040, må være banket gjennom i de deltagende
kommunene i løpet av et års tid.

For å lære av de fatale feilgrep og organisatoriske problemer som har preget «Haugalandspakke
1», og forsikre oss at dette ikke gjentas i en eventuell ny bompengepakke, er det av avgjørende
betydning å avdekke hvorfor man per dags dato sitter igjen med en differanse på mange
milliarder kroner mellom kostnadene for de planlagte prosjekt og faktisk tilgjengelige midlene.

Forslag til vedtak: «Karmøys to representanter i Styringsgruppen for Haugalandspakken,
ordfører Nilsen og varaordfører Grindheim, instrueres så snart som mulig å fremme et forslag,
for nevnte styringsgruppe, om en ekstern gjennomgang/granskning av Haugalandspakken.»

Vedtak i kommunestyret 11.05.20:
Oversendes formannskapet uten realitetsbehandling

Behandling i formannskapet 25.05.20:
Saken enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:
1. Oversendelsesforslag fremsatt av Dag Inge Aarhus (H) i kommunestyret 11.05.20:
Saken enstemmig oversendt rådmannen for utarbeidelse av politisk sak.

2. Oversendelsesforslag fremsatt av Grønningen (SP) i kommunestyret 11.05.20:
Vedtaket oversendes de rette myndighetene sentralt.

3. Oversendelsesforslag fremsatt av Gaard (H) i kommunestyret 11.05.20:
Forslag fra Gaard (H) ble enstemmig vedtatt. Sak forventes behandlet 15.juni i
kommunestyret.

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Halleland (AP) i kommunestyret 11.05.20:
Oversendelsesforslag fra Halleland (AP) ble oversendt rådmannen for videre oppfølging, og
utarbeidelse av notat som skal fremlegges for formannskapet og kommunestyret.

5. Oversendelsesforslag fremsatt av Storesund (AP) i kommunestyret 11.05.20
Karmøy kommune har fått bekreftet fra Karmsund havn at det er bestilt utvidet strømkapasitet fra
Haugaland Kraft, som skal gjøre strømnettet tilstrekkelig til å kunne tilby landstrøm til båter i opplag i
Karmøy kommune. Dette skal være på plass innen ett år.
Vi vil oversende en sak til Karmsund havn, der vi henstiller til at det ikke rutes båter i opplag til
Karmøy kommune før de kan tilby landstrøm.
Karmøy Kommune vil sende en anmodning til Haugaland Kraft om at arbeidet med utvidelse på
strømnettet til Fosen prioriteres, pga det haster med å kunne tilby landstrøm til båter i opplag.

6. Oversendelsesforslag fremsatt av Krog (MDG) i kommunestyret 11.05.20
Saken enstemmig tatt til etterretning.

