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ÅRSBERETNING 2014 

IKT Orkidé 
 

Kommunene på Nordmøre: Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, 
Sunndal, Surnadal og Tingvoll, samt Romsdals kommunene: Fræna og Nesset har inngått et 
forpliktende interkommunalt samarbeid om IKT. Samarbeidet kalles IKT Orkidé. Samarbeidet 
har eksistert siden 1997, med nåværende organisering siden 2008. 
 
Formålet med IKT Orkidé er å møte felles IKT utfordringer for deltakerne gjennom innkjøp, 
implementering og drift av felles løsninger som ivaretar kommunenes IKT behov, imøtekommer 
myndighetskrav og gir innbyggerne tilgang til døgnåpne kommunale tjenester.  
 
IKT Orkidé styret i 2014 
 

Styreleder Per Ove Dahl, Sunndal kommune   
Nestleder Kirsten Stensø Skaget, Smøla kommune  

Magne Torsetnes, Aure kommune       
Berit Hannasvik, Averøy kommune 
Oddvar Vetvik, Eide kommune 
Odd Eirik Bergheim, Fræna kommune 
Tomas Eikrem, Gjemnes kommune 
Bente Løvik, Halsa kommune      
Karl Kjetil Skuseth, Kristiansund kommune  
Liv Husby, Nesset kommune 
Gunnhild Strupstad, Rindal kommune 
Astrid M. Høivik, Surnadal kommune 
Bjørn Sletbakk, Tingvoll kommune 

 
IKT Orkidé sitt arbeidsutvalg er satt sammen av 6 representanter fra Styret. Disse er 
understreket i oversikten over. 
 
 
 

Antall møter og saker behandlet i styret og arbeidsutvalget i 2014 er som følger: 
 
 Møter Behandlede saker 
Styret 7 49 
Arbeidsutvalget 7 49 
Ledersamlinger 2  
 
Vårt arbeidsutvalg har to felles møter med Orkidé sitt arbeidsutvalg. 
I tillegg ble det avviklet Strategiseminar 11. og 12.9 med ca. 110 deltagere. Første dag var viet 
felles tema ”En moderne offentlig sektor med innbyggerne i fokus», mens andre dag ble brukt 
av faggruppene. 
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Ansatte og engasjement i IKT Orkidé 
 
IKT Orkidé har ved regnskapsårets slutt 3 ansatt. De er ansatt i Sunndal kommune, på samme 
vilkår og avtaler som øvrige ansatte (fordi Sunndal kommune er vertskommune for IKT 
Orkidé) 
 
IKT Orkidé har en rekke engasjement stillinger. Det gjelder prosjektledere, faggruppeledere og 
driftsressurser i driftsteam. Felles for disse stillingene er at det har opprettholdt sine 
ansettelsesforhold i egen kommune. Det er laget en arbeidsavtale for frikjøp mellom 
kommunen og IKT Orkidé. 
 
Samlet er det 11,95 årsverk knyttet til IKT Orkidé ved utgangen av 2014. En øking på 2,70 fra 
2013. 
 
Funksjon Samlet stillings prosent 2014 2013 

Faggruppeleder 180 220 
Driftsteam 425 195 
Prosjekt 290 310 
Administrasjon/ledelse 300 200 
Samlet 1195 925 
 
Faggruppeledere 
Funksjon Navn Stillings % Ansatt i 

Portal *) Svein Taknæs 0  *) Sunndal 
Oppvekst Tore Lien 50 Sunndal 
Oppvekst Astrid M. Høivik 10 Surnadal 
Sak/arkiv Liv I.L. Holten 20 Gjemnes 
Omsorg Jan Morten Dale 20 Fræna 
Helse & Familie Kjetil Tore Fjalestad 20 Kristiansund 
Økonomi Peder Hønsvik 20 Aure 
Kommunal teknikk Odd-Arild Bugge 20 Kristiansund 
IKT Arild Ovesen 20 Kristiansund 
Samlet  180  
 
*) Svein Taknæs er ansatt som Rådgiver i IKT Orkidé. Han har også ansvaret for faggruppen 
Portal. 
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Driftsteam 
Funksjon Navn Stillings % Ansatt i 

Driftsteam koord. Arild Ovesen 15 Kristiansund 
Driftsteam Applikasjon Hans A. Johansen 40 Kristiansund 
Driftsteam Applikasjon Bengt Brevik 50 Kristiansund 
Driftsteam Applikasjon Tomas Eikrem 20 Gjemnes 
Driftsteam Server Vidar Skoglund 40 Kristiansund 
Driftsteam Server Kjetil Sogge 40 Surnadal 
Driftsteam Nettverk Frode Sandblåst 20 Eide 
Driftsteam Nettverk Jonas Pedersen 20 Averøy 
Driftsteam Nettverk Nils J. Staverløkk 20 Kristiansund 
Driftsteam Samhandl. Kjetil Rangnes 40 Smøla 
Driftsteam Samhandl. Eystein Skjerpe 20 Fræna 
Driftsteam Klient Dag-M. Grønstrand 20 Sunndal 
Driftsteam Klient Jostein H. Lie 20 Nesset 
Driftsteam Klient Christopher Brunstad 20 Rindal 
Driftsteam Klient Torleif Halås 20  Fræna 
Driftsteam Klient Harald Rødahl 20 Kristiansund 
Samlet  425  
 
Prosjekt 
Funksjon Navn Stillings % Ansatt i 

Meldingsløftet 
Prosjektleder 

Atle Betten 50 Kristiansund 

Meldingsløftet Jan Morten Dale 20 Fræna 
Meldingsløftet Steinar Holm 0   Ref. for 20%   IKT Orkidé 
Meldingsløftet Evelyn H. Larsen 20 Hareid 
LØP, prosjektleder  Harald Bergdal 50 Tingvoll 
LØP, delprosj. HRM Nermana Kurtovic 50 Kristiansund 
Barnehageløftet Torill Helgetun 50 Surnadal 
Kvalitetssystem Annett Ranes 50 Surnadal 
Samlet  290  
 
I tillegg har vi prosjektansatte i Skansen (3,4 årsverk). Disse er ansatt i Aure kommune. Her er 
det ikke en arbeidsavtale pr. ansatt, men en avtale om leveranse. 
 
Administrasjon/ledelse 
Funksjon Navn Stillings % Ansatt i 

Daglig Leder Steinar Holm 100 Sunndal 
Rådgiver  Trond Brekken 100 Sunndal 
Rådgiver Svein Taknæs 100 Sunndal 
Samlet  300  
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Regnskap og driftsresultat. 
 
Regnskapet for IKT Orkidé er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. 
Regnskapet ligger som en del av Sunndal kommunes regnskap. 
 
  Inngående 2014 Saldo 31.12.14 

  
 

Bruk/avsetning   

Drift  -1 974 543 -2 124 095 -4 098 638 

Prosjekter -14 620 377 6 374 073 -8 246 304 

Investering -1 171 092 - 667 472 -1 838 564 

Bufferfond -85 687 0 -85 687 

Netto -17 851 699 3 582 506 -14 269 193 

 
Kommentar: Årsaken til overskuddet av prosjektmidler er at IKT Orkidé har hentet inn 
kommunenes egenandel, men gjenstår med betaling til leverandør. Det kan skyldes forsinkelse 
i prosjektet, eller at betalingsavtalene er slik at utbetaling skal skje etter at løsning er godkjent. 
 
Økning av overskudd på drift skyldes hovedsakelig at vi har budsjettert med driftskostnader på 
nye løsninger (LØP, Kvalitetssystem). Vi har gode avtaler som gjør at lisenskostnad starter å 
løpe etter godkjenning. Vi har derfor fått vesentlig lavere driftskostnader første året enn 
forventer. 
 
Oversikt over saldo pr. område pr. 31.12.14.  
 
Drift: 

  2012 2013 2014 

11300 Driftsadministrasjon -361 489 -223 029 -502 307 

11400 Drift Ephorte -41 890 -40 846 -242 991 

11420 Drift oppvekstsystem -720 264 -795 884 -646 857 

11450 Drift Agresso -81 719 -195 513 0 

11480 Kart på WEB -117 363 -112 637 -147 401 

11560 Portal og e-tjenester -142 394 -100 976 -252 709 
11630 Skoleutvikling  -208 688 -86 196 

11700 Feide  -106 233 -130 394 

11760 Drift Vismalink   -24 094 

11770 Drift HsPro   -3 285 

11780 Drift Profil   -8 674 

11790 Drift LØP   -1 493 524 

11800 Drift Skansen   -80 305 

11810 Drift plan og byggesaksdialog  -190 738 -212 161 

11820 Drift Kvalitetssystem   -267 740 

   -1 465 121 - 1 974 543 -4 098 638 

 
Kommentar:  
Prosjekter merket med gult er ikke innføring av løsningen sluttført. Innføring av ny løsninger avsluttes 
med en sluttrapport. Her tar man stilling til disponering av overskudd/underskudd. 
 
 
11420: Drift oppvekstsystem 
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Årsaken til det store overskuddet er manglende leveranse fra leverandør, noe som har medført 
reduserte kostnader for IKT Orkidé. Styret har vedtatt at kr. 350.000,- av overskuddet skal brukes til 
utvidet satsing innen oppvekst i 2015. 

 
11560: Portal og e-tjenester 
Man har ventet på nye krav knyttet til portal fra DIFI. Disse kravene har blitt forsinket men er nå klar. 
Dette er årsak til at det har blitt et økt overskudd i 2014. Det arbeidet vil ha fokus i 2015.  

 
11630: Skoleutvikling/faggruppe Oppvekst 
Faggruppen Oppvekst fikk tilført 300.000,- fra Feide prosjektet (ved prosjekt avslutning). Skal brukes 
til kompetansetiltak over 3 år (2013, 2014 og 2015). Her står det igjen 86.196,- til 2015. 
 
 
Prosjekter: 
 

  2012 2013 2014 

11350 Digitalisering, SKANSEN -795 532 -1.957.173 -1 236 012 

11410 Innføring av felles oppvekstsystem -1 163 240 -1.156.855 -1 129 206 

11460 Innføring av felles kvalitetssystem -248 104 -1.485.835 -686 436 

11610 Plan- og byggesaksportal -1 181 912 -306.193 -184 193 

11620 Meldingsutbredelse (KOMUT ) -670 -21.699 -6 094 

11680 Hovedprosjekt LØP -1 888 737 -8.515.750 -3 693 571 

11690 Felles for framtiden -172 821 -450.000 -89 332 

11720 Barnehageløftet (Orkide)  -404.556 -69 244 

11730 Felles meldingstjenester (Orkide)  -236.596 -44 450 

11740 Felles HSPro (Orkide)  -29.755 353 

11750 Felles Profil ( Orkide)  -55.964 -3 664 

11821 Individuell plan   -525 738 

11830 Svarut   -578 259 

11900 PC Håndtering   -458 

 
  -5 851 191 -14 620 377 -8.246.304 

 
Kommentar:  
 
11350: Skansen  
Overskuddet skal finansiere sluttføring av prosjektet. Skanning forventes å være ferdig i august 2015. 
Kristiansund kommune vil slutte seg til prosjektet i 2015. Det vil bli organisert som et eget prosjekt. 
 
11410: Innføring av felles oppvekstsystem 
Her har vi ikke gjort opp leveransen. Venter på produkt som kan godkjennes. Innføring av ny løsning 
gjøres vinteren 2015 
 
11460: Innføring av felles kvalitetssystem 
Kvalitetslosen ble valgt som løsning og er under innføring. Prosjektet avsluttes februar 2015 (går over i 
drift). 

 
11610: Plan- og byggesaksportal 
Prosjektet er ikke avsluttet pr.31.12.14. Kobling mot ePhorte gjenstår. 
 
11620: Meldingsutbredelse (KOMUT). 
I balanse. Her finansierer tilskudd fra Norsk Helsenett innleie av ressurser for arbeid med 
meldingsutbredelse i hele Møre og Romsdal. 
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11680: Hovedprosjekt LØP 
Kommunene har betalt inn sine egenandeler. Løsning er levert, men alle moduler er ikke tatt i bruk. 
Deler av betaling til leverandør er ikke gjort. Gjøres etter at løsninger er godkjent 

 
11690: Felles for framtiden 
Forprosjekt for felles pleie og omsorgs løsning. Prosjektet ble avsluttet i 2014. 

 
11720: Barnehageløftet 
Utviklingsprosjekt for barnehagesektoren. Prosjektet går ut 2015. 

 
11730: Felles for meldingstjener 
Prosjekt for å etablere en felles meldingstjener for kommuner som har Visma produktene HsPro og 
Profil. Brukes for formidling av meldinger til HF og fastlege. Brukes av kommunene: Averøy, Eide, 
Fræna, Gjemnes, Kristiansund, Nesset og Surnadal. Prosjektet avsluttes i januar 2015. Går da over i 
regulær drift. 
 
11740: Felles HsPro 
I forbindelse med oppgradering til ny versjon av programmet for Helsetjenesten fra Visma, HsPro, er 
løsningen overført fra den enkelte kommune til fellespunktet. Gjelder for kommunene Averøy, Eide, 
Fræna, Kristiansund og Surnadal. Den nye versjonen er tilpasset meldingsutveksling (via felles 
meldingstjener). Prosjektet avsluttes i januar 2015. Går da over i regulær drift. 
 
11750: Felles HsPro 
I forbindelse med oppgradering til ny versjon av programmet for Pleie og omsorgs tjenesten fra 
Visma, Profil, er løsningen overført fra den enkelte kommune til fellespunktet. Gjelder for 
kommunene Gjemnes, Kristiansund og Nesset. Den nye versjonen er tilpasset meldingsutveksling (via 
felles meldingstjener). Prosjektet avsluttes i januar 2015. Går da over i regulær drift. 
 
 
11821: Individuell plan 
Fellesprosjekt for anskaffelse av en IKT løsning for utarbeidelse av individuell plan. Alle kommunene 
minus Rindal og Halsa deltar i prosjektet. Acos har blitt valgt som leverandør. Innføring av løsningen 
skjer vinteren 2015.  
 
11830: Svarut 
Svarut prosjektet jobber med digitalisering av tjenester mot publikum og næringsliv. Erstatter papir 
utsendinger med elektronisk forsendelse. Prosjekt er godt i gang men ikke sluttført.  
 
11900: PC Håndtering 
Prosjekt for innføring av en felles løsning for tanking/klargjøring av PC’er for medlemskommunen. Alle 
kommunene minus Aure deltar i prosjektet (Aure vurderer nå deltagelse). Løsningen er i full drift og 
prosjektet avsluttes i januar 2015. Går da over i regulær drift. 
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Investering: 
 

  2012 2013 2014 
11490 Orkide samdrift IKT - investeringer -1 590 969 -1 171 092 -1.838.564 

 
Kommentar:  
Det er satt av kr. 800.000,- til Beredskap og informasjonssikkerhet. Dette er bare delvis gjennomført 
slik at det står igjen ca. kr 500.000,- 
 
IKT Orkide står foran en større oppgradering av terminalserverløsning, særlig mot sikkersone. Her 
forventes en kostnad på ca. kr. 500.000,- 
 
Det vil også komme kostnader knyttet til Design 2.0 (nytt teknisk design av våre tekniske løsninger). 
 

Bufferfond: 
 

  2011 2012 2013 
25200135 Orkide bufferfond -85 687 -85 687 -85 687 

 
 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen en fyllestgjørende 
informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter 
årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2014. 
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Prosjekter og arbeidsområder i 2014 
 
Oppsettet følger handlingsplanen og budsjettet. 
 
Del 1: IKT Orkidé drift 
 
Det har generelt vært god stabil drift gjennom 2014. 
 
Kommunikasjonsløsning som ble levert i 2012 av Orkidenett har levert stabil kommunikasjon. 
God ytelse og stabil drift. Vi opplever at kommuner kan oppleve tregheter knyttet til enkelte 
løsninger, men ofte kan det skyldes lokale feil/mangler. Ser at slik feilsøking er krevende. Ser 
også at stadig større båndbredde stiller store krav til utstyr og konfigurering.  
 
Det har vært en del problemer knyttet til integrasjon mot sak/arkivløsningen. Mange 
integrasjoner som skulle komme på plass med oppgradering til ePhorte 5 er fortsatt ikke på 
plass. 
 
Utvidelse av driftsteam løsningen (frikjøp av ressurser i kommunene som skal jobbe med 
fellesoppgaver) har gitt oss bedre service og mulighet til å følge opp tekniske feil og mangler. 
 
Den generelle sikkerhetstrussel knyttet til informasjonssikkerhet er økende.  
Vi bruker stadig større ressurser på oppfølg og sikring mot sikkerhetstrusler. Det er økende 
krav om at fellespunktet og kommunenes løsninger må holdes oppdatert og oppgradert. Eldre 
og utdatert utstyr er særlig utsatt mot datainnbrudd. 
 
 
Del 2: Basis investeringer 
 
2014 har ikke vært preget av store endringer. De eksisterende hoved løsningene er utbygd og 
oppgradert (utvidelse av serverløsning, AD løsning, epost løsning, lagring og ADFS). 
 
Oppgradering av sak/arkivløsning (ePhorte 5) ble sluttført i 2014. 
 
Framtidig organisering av IKT Orkidé 
 
IKT Orkidé har gjennomført en grundig evaluering knyttet til sin organisering og drift. Det er 
utarbeidet forslag om en ny organisering. Hovedpunktene i ny organisering er: 

 Samling av driftsressursene i en organisasjon (ikke 13 IKT avdelinger som i dag) 
 Standardisering av felles løsninger (ny regler for valg av løsninger) 

 
Kommunene skulle svare ja eller nei til ny organisering innen 31.12.15. Ved utgangen av året 
er det høyst uklart om den nye organiseringen vil bli gjennomført. Det er ikke alle kommunene 
som har svart JA. 
 
 
Del 3: Løpende prosjekter 
 
Skansen 
Skansen er pr 31.12.2014 i full drift. 4,4 årsverk fordelt på seks personer arbeider ved 
skannesentret på Gullstein.  Kristiansund kommune gjorde vedtak om å tiltre prosjektet i 2015. 
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Planen er å avslutte Skansen fase 1 31.07.15, og oppstart av  fase 2 (Kristiansund) 01.08.15. 
 
Aure Kommune: Bare plan igjen 
Averøy kommune: Bare plan igjen 
Halsa kommune: Rydder landbruk og deling 1.kvartal 2015, har plan igjen 
Gjemnes kommune: Bare plan igjen 
Fræna kommune: Skal mest sannsynlig ikke ta landbruk, plan igjen 
Rindal kommune: Bare plan igjen 
Surnadal kommune: Skanning av plan og landbruk igjen 
Sunndal kommune: Deling og plan igjen 
Nesset kommune: Bare plan igjen 
Smøla kommune: Har begynt å rydde resten av bygg-, deling- og landbruksarkivet. Plan igjen 
Tingvoll Kommune: Bygg,-deling- og landbruksarkiv ferdig rydda. Plan igjen 
Eide Kommune: Alt tas i 2015 
 
Hovedprosjekt LØP 
LØP-prosjektet har vært ledet av prosjektleder Harald Bergdal (50 %), Nermana Kurtovic 
(lønn og personal 50 %) og Bengt Brevik (teknisk 50 %). 
Innføringsprosjektet startet 1.februar 2013. 
 
Etter en hektisk oppbyggingsfase og kurs-portefølje høsten 2013, kom alle kommunene i drift 
på den nye Visma-løsningen 2.januar. 
Fra første dag var stort sett alle løsningene tilsvarende det vi hadde i de gamle løsningene 
(Agresso og Visma) oppe og fungerte. 
Også våren 2014 var besatt med mange kurs, hovedsakelig på ny funksjonalitet. 
For enkelte kommuner har det vært en stor utfordring å kunne være med på alle kursene og å ta 
i bruk den nye funksjonaliteten. 
Prosjektet har derfor lagt ned en god del arbeid for å få satt i drift de nye løsningene også for 
disse kommunene. Dette arbeidet fortsetter også intensivt i 2015.  
 
Enkelte av modulene i Visma-løsningen har ikke fungert optimalt. Dette gjelder spesielt 
budsjett-modulen. Det var hektisk aktivitet fra Visma og fra prosjektet. 
Som et svar på dette skal samarbeidet være pilot for den nye budsjettløsningen, slik at vi får et 
mer fungerende og brukervennlig system. 
 
Prosjektet skulle etter planen avsluttes 1.februar 2015. Men etter en vurdering på status, ble 
prosjektet forlenget til 1.juli 2015.  
Dette skyldes hovedsakelig at prosjektet skulle bidra til å få satt i drift en del løsninger som 
enkelte kommuner ikke har hatt ressurser til å ta i bruk. 
Det jobbes også aktivt med å finne en løsning for å ta vare på historiske data fra Agresso og 
Visma, slik at vi kan tilfredsstille bokføringsloven. 
 
Det har vært lagt ned et enormt arbeid i den enkelte kommune. Ansatte på regnskap-, lønn- og 
personalkontorene har bidratt sterkt til at innføringsprosjektet har gått så bra. 
 
Plan og Byggesaksportal (videreføre deltagelse eBygg) 
Prosjektet ble startet opp høsten 2011. Alle kommuner unntatt Fræna og Smøla deltar. 
Prosjektet var planlagt fullført 2012, men er forsinket grunnet forsinket integrasjon mot 
sak/arkiv løsning (Ephorte). Integrasjon mot sak/arkiv forventes å være på plass tidlig i 2015. 
 
Barnehageløftet 
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Utviklingsprosjekt i regi av IKT Orkidé, for å hjelpe kommunene med sterkere fokus på bruk 
av IKT i barnehagen.  Alle kommunene unntatt Eide deltar. 
 
Torill Helgetun fra Surnadal kommune er prosjektleder. Prosjektet varer til 2015. 
 
Felles kvalitetssystem (kvalitetsstyring) 
IKT Orkidé nedsatte våren 2012 en arbeidsgruppe som skulle se på felles overordnet 
kvalitetssystem (og virksomhetsstyring).  
 
Aure, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal og Surnadal deltar i 
prosjektet. 
 
Annett Ranes fra Surnadal kommune (50 % stilling) har ledet prosjektet. Kvalitetslosen er 
valgt som leverandør. Det er samme leverandør som Tingvoll og Averøy har på sin løsning. 
 
Løsningen er satt i drift i 2014 med godt resultat. Innføringsprosjektet avsluttes i februar 2015. 
 
 
Felles for framtiden (forprosjekt felles pleie og omsorgs løsning) 
Faggruppen Omsorg har i flere år jobbet for å starte opp arbeidet mot en mulig felles pleie og 
omsorgsløsning.  Alle kommunene deltok i et felles forprosjekt som skal se på mulighet til å 
etablere en felles løsning. 
 
Forprosjektet er avsluttet med en fyldig prosjektrapport som anbefaler oppstart av 
hovedprosjekt (anskaffe felles pleie og omsorgs løsning). Styret vil ta stilling til oppstart av 
felles hovedprosjekt i løpet av 2015. 
 
Meldingsutveksling. Koordinator for Møre og Romsdal 
IKT Orkidé har en koordinator rolle for innføring av elektroniske meldinger mellom 
kommuner, fastleger og helseforetak i Møre og Romsdal. Norsk Helsenett bruker IKT Orkidé 
for å bredde meldingene. Atle Betten, Kristiansund kommune jobber i en 50 % stilling som 
prosjektleder. Med seg har han også Jan Morten Dale, Fræna (20 %) og Evelyn Haram Larsen, 
Hareid (20 %). 
 
IKT Orkidé fikk denne rollen i 2012. Det er lyst ut en ny runde for 2015-2017, hvor IKT 
Orkidé pånytt har fått rollen som koordinator for Møre og Romsdal 
 
Svarut 
Svarut prosjektet er vår digitaliseringsprosjekt. Det er vårt prosjekt som skal sørge for at vi får 
på plass myndighetenes krav om digitalt førstevalg. Prosjektet jobber for at fleste mulig av 
kommunenes tjenester kan nås digitalt. 
 
Svarut er også navnet på en tjeneste som gjør at kommunene kan sende svar til innbyggerne 
digitalt. Svar sendes innbyggernes digitale postkasse. 
 
I prosjektet ligger også etablering av hele Kommuneforlagets skjemapakke. 
 
Individuell plan 
Dette er et prosjekt som er fremmet av faggruppe Helse & Familie. Mange kommuner ser 
behovet for et fagsystem knyttet til arbeidet med utarbeidelse av individuell plan. Det er 
faglige og økonomiske gevinster ved at en slik anskaffelse gjøres samlet. Alle kommuner 
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unntatt Halsa og Rindal deltar i prosjektet. Acos ble valgt til leverandør i desember. Innføring 
skjer tidlig i 2015 
 
Felles bruker- og PC-administrasjonssystem (systemsenter) 
IKT Orkidé har lenge hatt et ønske om å ta i bruk en felles løsning for administrasjon av 
medlemskommunenes maskinpark (PC’er mm). I 2014 er et slikt system blitt innført. Alle 
kommunene unntatt Aure kommuner deltar (Aure vurderer tiltredelse våren 2015). 
 
Innføringen har vært svært vellykket og løsningen tas nå i bruk i alle kommunene som deltar i 
prosjektet. Løsningen gir mer rasjonell drift, samt gir oss bedre rutiner for 
sikkerhetsoppdateringer. 
 
Med en ny felles løsning for PC administrasjon har man lagt et godt grunnlag for en felles 
brukerstøtte/helpdesk. 
 
 
 
Del 4: Nye prosjekter 
 
Reorganisering av IKT Orkidé 
I forbindelse med handlingsplanen for 2015 – 2018 vedtok IKT Orkidé å sende ut invitasjon til 
kommunene om å være med på ny organisering av IKT Orkidé. Invitasjonen ble sendt ut 
07.10.14 med svarfrist 31.12.14. Alle kommuner i samarbeidet har hatt besøk av daglig leder 
som har presentert reorganiseringsforslaget. De fleste kommunene har hatt en presentasjon for 
kommunestyret. 
 
Forslaget til ny organisering har også vært presentert og drøftet med regionrådet (både 
regionrådets arbeidsutvalg og stormøte med rådmenn og ordførere). 
 
Skansen Kristiansund 
Kristiansund har fått tilbud om å tiltre Skansen prosjektet. Kristiansund har svart positivt på 
tilbudet og vil tiltre prosjektet i 2015. 
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Faggruppenes aktiviteter 
 
IKT Orkidé har følgende faggrupper: 
 Helse& Familie 
 IKT 
 Teknisk 
 Oppvekst 
 Portal  
 Omsorg 
 Sak/arkiv 
 Økonomi 
 
Det er god aktivitet i alle faggruppene unntatt Økonomi. 
  
Faggruppe Økonomi har hatt liten aktivitet utover LØP prosjektet. Forventer at aktiviteten i 
faggruppe øker når LØP prosjektet avsluttes. Det er ikke laget årsmelding for 2014 
 
Faggruppenes årsmeldinger ligger som vedlegg. 
 
Årets Orkianer 2014 - pris for særskilt innsats 
IKT Orkidé ønsker å hedre medarbeidere som har bidratt til IKT Orkidé sin suksess på en 
særlig god måte. 
Prisen ble innstiftet i 2012, og utdeles nå for 2014. 
 
Prisen består av et flott Orkidé glassfat laget av Kristin Brevig, samt evig berømmelse. 
 
I 2014 ønsket styret å hedre: 
LØP: Harald Bergdal & Nermana Kurtovic 
Kjempegod ledelse av stort og komplekst prosjekt. 
Stor faglig tyngde sammen med god prosjektlederkompetanse. 
 
KOMUT Medlingsutbredelse Møre og Romsdal: Atle Betten og Jan Morten Dale 
Har satt IKT Orkidé på kart regionalt og nasjonalt. 
Jobbet ut i feltet med stor kompetanse og iver. 
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Arbeidsmiljø - ansatte 
Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets 
ansatte/engasjerte har relevant erfaring og utdannelse for det arbeid de er satt til å utføre. Flere 
ansatte har deltatt på diverse kurs og seminarer for å øke kompetansen og for å kunne gi en 
bedre service for våre kunder. 
 
Miljø 
Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for 
det ytre miljø. Tvert i mot er det lagt vekt på ”grønne løsninger” som gir minst mulig 

strømforbruk.  
 
 
 

Sunndalsøra 16.03.2015 
 
 

Per Ove Dahl        Steinar Holm 
Styrets leder                                      Daglig Leder 
 
 

Vedleggsoversikt: 

 
 Regnskap 2014 Drift ansvar 1132 
 Regnskap 2014 Prosjekter ansvar 1131 
 Regnskap 2014 Investering ansvar 1133 
 Regnskap 2014 Bufferfond 
 Årsmelding 2014 – Faggruppe IKT 
 Årsmelding 2014 – Faggruppe Oppvekst 
 Årsmelding 2014 – Faggruppe Omsorg 
 Årsmelding 2014 – Faggruppe Portal 
 Årsmelding 2014 – Faggruppe Sak/arkiv 
 Årsmelding 2014– Faggruppe Helse & Familie 
 Årsmelding 2014– Faggruppe Teknisk 
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Regnskap 2014 Drift ansvar 1132 
 
 

 
Fondutvikling drift 2014 IKT Orkide driftsfond kto 251080172 

 
     
 

Driftsfond 01.01.2014 
  

-1 974 542,55 

 
Bruk/avsetning 2014 

  
-2 124 095,88 

 
Saldo 31.12.14     -4 098 638,43 

     
     
 

Detaljeoversikt over saldo på driftsfond 31.12.14 
 

     Prosjekt Prosjekt (T) 
 11300 Driftsadministrasjon *) -502 306,84 

11400 Drift ePhorte -242 990,68 
11420 Drift oppvekstsystem -646 857,47 
11450 Drift Agresso 0 
11480 Kart på web -147 400,99 
11560 Portal og e-tjenetser -252 708,97 
11630 Fagruppe Oppvekst -86 196,43 
11700 FEIDE - drift (Orkide) -130 394,05 
11760 Drift VismaLink (Orkide) -24 094,20 
11770 Drift HsPro (orkide) -3 284,60 
11780 Drift profil -8 674,20 
11790 Drift LØP (Orkide) -1 493 523,87 
11800 Drift Skansen ( Orkide) -80 305,00 
11810 Drift Plan- og byggesaksdialog (Orkide) -212 161,40 
11820 Drift kvalitetssystem -267 739,73 

 
SUM -4 098 638,43 

 
Sunndal 09.02.15 

   Gunnvald Granmo 
   øk.sjef 

     
 
*) Under prosjektet 11300 har vi overført saldo fra 
11300 Driftsadminstrasjon  kr. -90.673,19 (overskudd) 
11310 Drift av maskiner og utstyr  kr. -289.334,79 (overskudd) 
11840 Faggruppe sak/arkiv  kr. -10.765,55 (overskudd) 
11850 Faggruppe Helse & Familie kr. 3.928,69 (underskudd) 
11860 Faggruppe Omsorg  kr. 16.933,- (underskudd) 
11870 Faggruppe Teknisk  kr. 25.057 (underskudd) 
11880 Faggruppe IKT   kr. 42.548 (underskudd) 
11890 Faggruppe Økonomi  kr.-200.000 (overskudd) 
11300 Samlet overskudd  kr.-502.306,84 
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Detaljert regnskap og budsjett pr prosjekt: 
Prosjekt 11300 Driftsadministrasjon 
  

   Tidligere års overskudd (fondsbeholdning)  

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -223 028,75 

    Ansvar Konto Konto (T) 
 1132 10100 Fastlønn 755 188,46 

1132 10506 Trekkpliktige godtgjørelser 3 220,00 

1132 10901 Gruppelivsforsikring, trekkpl. 957,96 

1132 10902 Ulykkesforsikring, trekkpl. 391,68 

1132 10903 Arbeidsgiverandel pensjon 129 630,00 

1132 10990 Arbeidsgiveravgift 94 479,83 

1132 11000 Kontormateriell 2 596,00 

1132 11150 Matvarer 2 745,24 

1132 11151 Bevertning 146 085,37 

1132 11208 Utgiftsdekning 32 331,99 

1132 11209 Diverse utgifter 0,00 

1132 11300 Telefonutgifter 30 153,48 

1132 11301 Faste linjer/sentralbordkostnader 1 538,55 

1132 11302 Kommunikasjon 3 689,28 

1132 11303 Portoutgifter 1 231,04 

1132 11500 Opplæring, kurs 348 123,52 

1132 11600 
Utgifter og godtgjørelser for reise, diett, mil m.v. 
som er oppgavepliktige 151,50 

1132 11602 Kostgodtgjørelse - oppg.pliktig 12 989,00 

1132 11653 Telefongodtgjørelse - oppgavepliktig 4 026,00 

1132 11657 Andre godtgjørelser 100,00 

1132 11659 Telefon sk.pl motpost -4 026,00 

1132 11700 Reiseutgifter etter regning - ikke oppg.pliktig 51 652,32 

1132 11900 Husleie, leie av lokaler 372 425,00 

1132 11951 Lisenser 0,40 

1132 11954 Andre gebyrer 101,00 

1132 12000 Inventar 1 216,00 

1132 12002 Edb-utstyr 45 512,53 

1132 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 78 710,41 

1132 12400 Serviceavtaler 1 080,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 38 225,00 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 97 753,33 

1132 14500 Overføring til kommuner 100 000,00 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -97 753,33 

Netto utgifter     2 254 525,56 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -1 668 800,00 

1132 17700 Refusjon fra andre (private) -3 600,00 

1132 17900 Overføring fra egne avdelinger - Internsalg -449 770,00 

Netto inntekter     -2 122 170,00 

Årets underskudd   132 355,56 

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

 1132 19500 Bruk av bundne fond -132 355,56 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 

 

 
Saldo fond Prosjekt 11300 -90 673,19 

 
Saldo fond prosjekt 11301 -289 334,79 

 
Saldo faggrupper -122 298,86 

 
SUM avsetning -502 306,84 
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Prosjekt 11310 Drift av maskiner og utstyr 
 

    

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 

 
  

  Ansvar Konto Konto (T) 
 1132 10100 Fastlønn 290 695,16 

1132 10901 Gruppelivsforsikring, trekkpl. 957,96 

1132 10902 Ulykkesforsikring, trekkpl. 391,68 

1132 10903 Arbeidsgiverandel pensjon 50 315,00 

1132 10990 Arbeidsgiveravgift 36 650,65 

1132 11209 Diverse utgifter 0,00 

1132 11301 Faste linjer/sentralbordkostnader 11 070,00 

1132 11302 Kommunikasjon 33 210,00 

1132 11500 Opplæring, kurs 100 185,81 

1132 11600 
Utgifter og godtgjørelser for reise, diett, mil m.v. som er 
oppgavepliktige 4 112,25 

1132 11602 Kostgodtgjørelse - oppg.pliktig 3 516,00 

1132 11653 Telefongodtgjørelse - oppgavepliktig 2 013,00 

1132 11659 Telefon sk.pl motpost -4 026,00 

1132 11700 Reiseutgifter etter regning - ikke oppg.pliktig 4 494,45 

1132 11951 Lisenser 39 300,00 

1132 12002 Edb-utstyr 5 054,79 

1132 12400 Serviceavtaler 886 844,96 

1132 12700 Konsulenttjenester 251 370,50 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 320 091,34 

1132 14500 Overføring til kommuner 2 180 809,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -320 091,34 

Netto utgifter     3 896 965,21  

1132 17500 Refusjon fra kommuner -4 184 900,00 

1132 17700 Refusjon fra andre (private) -1 400,00 

Netto inntekter   -4 186 300,00 

Årets overskudd   -289 334,79 

    

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

1132 15500 Avsetning til bundne driftsfond 289 334,79 

    

 
Avsettes fond prosjekt 11300 -289 334,79 

 

    
 
 
11840 Faggruppe sak/arkiv (Orkide)   

 
11151 Bevertning 3 148,60 

 
11208 Utgiftsdekning 9 521,00 

 
11209 Diverse utgifter 0,00 

 
11500 Opplæring, kurs 10 346,85 

 
14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 2 315,30 

 
14500 Overføring til kommuner 166 218,00 

 
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -2 315,30 

 
17500 Refusjon fra kommuner -200 000,00 

 
15500 Overskudd  10 765,55 
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    11850 Fagruppe Helse & familie (Orkide) 
 

 
11500 Opplæring, kurs 11 407,69 

 
14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 2 012,31 

 
14500 Overføring til kommuner 192 521,00 

 
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -2 012,31 

 
17500 Refusjon fra kommuner -200 000,00 

 
19500 Underskudd -3 928,69 

    11860 Faggruppe Omsorg (orkide)   

 
14500 Overføring til kommuner 216 933,00 

 
17500 Refusjon fra kommuner -200 000,00 

 
19500 Underskudd -16 933,00 

    11870 Fagruppe Teknisk (Orkide)   

 
11151 Bevertning 3 630,00 

 
14500 Overføring til kommuner 221 427,00 

 
17500 Refusjon fra kommuner -200 000,00 

 
19500 Underskudd -25 057,00 

    11880 Faggruppe IKT (Orkide)   

 
11151 Bevertning 612,00 

 
11208 Utgiftsdekning 306,00 

 
11500 Opplæring, kurs 18 696,00 

 
14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 4 674,00 

 
14500 Overføring til kommuner 222 934,00 

 
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -4 674,00 

 
17500 Refusjon fra kommuner -200 000,00 

 
19500 Underskudd -42 548,00 

    11890 Faggruppe Økonomi ( Orkide)   

 
17500 Refusjon fra kommuner -200 000,00 

 
15500 Overskudd 200 000,00 

    

 
Oppsummering faggrupper: 

11840 Faggruppe sak/arkiv (Orkide) 10 765,55 overskudd 

11850 Fagruppe Helse & familie (Orkide) -3 928,69 underskudd 

11860 Faggruppe Omsorg (orkide) -16 933,00 underskudd 

11870 Fagruppe Teknisk (Orkide) -25 057,00 underskudd 

11880 Fggruppe IKT (Orkide) -42 548,00 underskudd 

11890 Faggruppe Økonomi ( Orkide) 200 000,00 overskudd 

Totalt faggrupper  122 298,86 overskudd 

  



18 
 

Prosjekt 11400 Drift Ephorte 
 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -40 846,33 

 
  

  Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11208 Utgiftsdekning 165,92 

1132 11500 Opplæring, kurs 17 500,00 

1132 11951 Lisenser 498 130,53 

1132 12400 Serviceavtaler 216 273,60 

1132 12700 Konsulenttjenester 4 549,60 

 
14290 

Merverdiavgift som gir rett til 
momskompensasjon 184 113,43 

 
14500 Overføring til kommuner 164 236,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -184 113,43 

Netto utgifter     900 855,65 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -1 103 000,00 

Netto inntekter     -1 103 000,00 

Årets overskudd     -202 144,35 

    

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

1132 15500 Avsetning til bundne driftsfond 202 144,35 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -242 990,68 

 
 
 
Prosjekt 11420 Drift oppvekstsystem 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -795 883,68 

 
  

  Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11951 Lisenser 179 178,81 

1132 12400 Serviceavtaler 170 910,40 

1132 12700 Konsulenttjenester 8 207,00 

1132 12900 Interne overføringer - Internkjøp 350 000,00 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 108 472,54 

1132 14500 Overføring til kommuner 343 530,00 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -108 472,54 

Netto utgifter     1 051 826,21 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -902 800,00 

Netto inntekter     -902 800,00 

Årets underskudd   149 026,21 

    Disponering - årets overskudd avsatt til fond 
 1132 19500 Bruk av bundne fond -149 026,21 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -646 857,47 

 
Her skal kr. 350.000,- settes av til satsing i oppvekstgruppen i 2015, ref Styresak 41/14 
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Prosjekt 11450 Drift Agresso 
 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -195 513,27 

 
  

  Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11951 Lisenser 100 000,00 

1132 12400 Serviceavtaler 119 748,80 

1132 12700 Konsulenttjenester 3 125,00 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 55 718,45 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -55 718,45 

Netto utgifter     222 873,80 

1132 17500 Refusjon fra kommuner 0,00 

Netto inntekter     0,00 

Årets underskudd   222 873,80 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 19500 Bruk av bundne fond -222 873,80 

    

 
Underskudd dekkes fra 11790 (LØP) 27 360,53 

 
Fondsbeholdning 31.12.14 0,00 

 
 

 
 
Prosjekt 11480 Kart på Web 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -112 636,62 

 
  

  Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11951 Lisenser 146 235,13 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 82 404,87 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -82 404,87 

Netto utgifter     146 235,13 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -180 999,50 

Netto inntekter     -180 999,50 

Årets overskudd   -34 764,37 

    

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

 1132 19500 Bruk av bundne fond 34 764,37 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -147 400,99 



 20 

Prosjekt 
11560 Portal og e-tjenester 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -100 975,61 

 
  

  Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 10100 Fastlønn 587 132,66 

1132 10200 Lønn ferievikar 11 958,71 

1132 10901 Gruppelivsforsikring, trekkpl. 957,96 

1132 10902 Ulykkesforsikring, trekkpl. 391,68 

1132 10903 Arbeidsgiverandel pensjon 101 815,52 

1132 10990 Arbeidsgiveravgift 74 957,96 

1132 11500 Opplæring, kurs 10 150,00 

1132 11501 Kursutgifter/konferanse - ikke oppg.pl. 9 519,10 

1132 11653 Telefongodtgjørelse - oppgavepliktig 4 026,00 

1132 11659 Telefon sk.pl motpost -4 026,00 

1132 11700 Reiseutgifter etter regning - ikke oppg.pliktig 2 427,81 

1132 11951 Lisenser 74 937,64 

1132 12001 Utstyr 5 677,60 

1132 12003 Programvare 166 000,00 

1132 12400 Serviceavtaler 68 124,80 

1132 12700 Konsulenttjenester 76 575,20 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 101 966,44 

1132 14500 Overføring til kommuner 600,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -101 966,44 

Netto utgifter     1 191 226,64 

1132 17100 Sykelønnsrefusjon -81 560,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -1 260 000,00 

1132 17700 Refusjon fra andre (private) -1 400,00 

Netto inntekter     -1 342 960,00 

Årets overskudd   -151 733,36 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 15500 Avsetning til bundne driftsfond 151 733,36 

    
 

Fondsbeholdning 31.12.14 -252 708,97 
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Prosjekt 
11630 Skoleutvikling – Faggruppe Oppvekst 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -208 687,75 

 
  

  Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 10100 Fastlønn 238 778,89 

1132 10102 Avtalefestede tillegg 15 852,34 

1132 10901 Gruppelivsforsikring, trekkpl. 957,96 

1132 10902 Ulykkesforsikring, trekkpl. 391,68 

1132 10903 Arbeidsgiverandel pensjon 43 753,24 

1132 10990 Arbeidsgiveravgift 32 195,13 

1132 11151 Bevertning 13 391,64 

1132 11209 Diverse utgifter 106 376,17 

1132 11500 Opplæring, kurs 60 001,53 

1132 11501 Kursutgifter/konferanse - ikke oppg.pl. 3 382,72 

1132 11600 Utgifter og godtgjørelser for reise, diett, mil m.v. som er oppgavepliktige 17 082,10 

1132 11602 Kostgodtgjørelse - oppg.pliktig 1 837,00 

1132 11653 Telefongodtgjørelse - oppgavepliktig 4 026,00 

1132 11659 Telefon sk.pl motpost -4 026,00 

1132 11700 Reiseutgifter etter regning - ikke oppg.pliktig 3 233,22 

1132 12002 Edb-utstyr 6 750,00 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 32 459,15 

1132 14500 Overføring til kommuner 131 820,00 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -32 459,15 

Netto utgifter     675 803,62 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -200 000,00 

 
17700 Refusjon fra andre (private) -3 312,30 

1132 17900 Overføring fra egne avdelinger - Internsalg -350 000,00 

Netto inntekter     -553 312,30 

Årets underskudd   122 491,32 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 19500 Bruk av bundne fond -122 491,32 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -86 196,43 

 
Her var det satt av kr. 300.000,- i kompetansetiltak over 3 år (2013,2014 og 2015). Det gjenstår nå kr. 86.196,- i 
2015. 
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Prosjekt 11700 FEIDE - drift (Orkide) 
 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -106 232,54 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 10100 Fastlønn 288 109,35 

1132 10903 Arbeidsgiverandel pensjon 49 445,00 

1132 10990 Arbeidsgiveravgift 35 938,97 

1132 11500 Opplæring, kurs 835,07 

1132 11653 Telefongodtgjørelse - oppgavepliktig 2 013,00 

1132 11951 Lisenser 143 795,20 

1132 12400 Serviceavtaler 10 926,40 

1132 12700 Konsulenttjenester 64 775,00 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 54 940,96 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -54 940,96 

Netto utgifter     595 837,99 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -619 999,50 

Netto inntekter     -619 999,50 

Årets overskudd     -24 161,51 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 15500 Avsetning av  bundne driftsfond 24 161,51 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -130 394,05 

 
 
 
Prosjekt 11760 Drift VismaLink (Orkide) – Nytt prosjekt fra 2014 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11951 Lisenser 120 875,60 

1132 12400 Serviceavtaler 26 515,20 

1132 12700 Konsulenttjenester 395,00 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 36 946,45 

1132 14500 Overføring til kommuner 80 000,00 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -36 946,45 

Netto utgifter     227 785,80 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -251 880,00 

Netto inntekter     -251 880,00 

Årets overskudd     -24 094,20 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 15500 Avsetning av  bundne driftsfond 24 094,20 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -24 094,20 
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11770 Drift HsPro (orkide) Nytt prosjekt fra 2014 
 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11209 Diverse utgifter 0,00 

1132 11951 Lisenser 308 280,00 

1132 12400 Serviceavtaler 25 220,80 

1132 12700 Konsulenttjenester 17 077,60 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 87 644,60 

1132 14500 Overføring til kommuner 75 000,00 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -87 644,60 

Netto utgifter     425 578,40 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -428 863,00 

Netto inntekter     -428 863,00 

Årets overskudd     -3 284,60 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 15500 Avsetning av  bundne driftsfond 3 284,60 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -3 284,60 

 
 
11780 Drift profil  Nytt prosjekt i 2014 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 

 
  

  Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11951 Lisenser 344 496,00 

1132 12400 Serviceavtaler 29 012,80 

1132 12700 Konsulenttjenester 6 120,00 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 94 907,20 

1132 14500 Overføring til kommuner 162 193,00 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -94 907,20 

Netto utgifter     541 821,80 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -550 496,00 

Netto inntekter     -550 496,00 

Årets overskudd     -8 674,20 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 15500 Avsetning av  bundne driftsfond 8 674,20 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -8 674,20 
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11790 Drift LØP (Orkide) Nytt prosjekt i 2014 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11500 Opplæring, kurs 400,00 

1132 11501 Kursutgifter/konferanse - ikke oppg.pl. 24 130,00 

1132 11951 Lisenser 1 174 231,60 

1132 12400 Serviceavtaler 113 196,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 305 832,00 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 65 773,40 

1132 14500 Overføring til kommuner 61 326,00 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -65 773,40 

Netto utgifter     1 679 115,60 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -3 200 000,00 

Netto inntekter     -3 200 000,00 

Årets overskudd     -1 520 884,40 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 15500 Avsetning av  bundne driftsfond 1 520 884,40 

    

 
NB! Dekker rest fra 11450 Agresso 27 360,53 

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -1 493 523,87 

 
 
11800 Drift Skansen ( Orkide) 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11000 Kontormateriell 10 580,00 

1132 11208 Utgiftsdekning 8 650,00 

1132 12400 Serviceavtaler 52 092,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 5 170,00 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 19 123,00 

1132 14500 Overføring til kommuner 43 203,00 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -19 123,00 

Netto utgifter     119 695,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -200 000,00 

Netto inntekter     -200 000,00 

Årets overskudd     -80 305,00 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 15500 Avsetning av  bundne driftsfond 80 305,00 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -80 305,00 
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Prosjekt 11810 Drift Plan- og byggesaksdialog (Orkide) 

 

    

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -190 738,00 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11209 Diverse utgifter 0,00 

1132 11951 Lisenser 241 362,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 7 214,60 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 62 144,15 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -62 144,15 

Netto utgifter     248 576,60 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -270 000,00 

Netto inntekter     -270 000,00 

Årets overskudd     -21 423,40 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 15500 Avsetning til bundne driftsfond 21 423,40 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -212 161,40 

 
 
11820 Drift kvalitetssystem Nytt prosjekt i 2014 

 

    

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080172 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1132 11951 Lisenser 17 260,27 

1132 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 4 315,07 

1132 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -4 315,07 

Netto utgifter     17 260,27 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -285 000,00 

Netto inntekter     -285 000,00 

Årets overskudd     -267 739,73 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1132 15500 Avsetning til bundne driftsfond 267 739,73 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -267 739,73 
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Regnskap 2014 Prosjekter ansvar 1131 
 

     

 

Fondutvikling drift 2014 IKT Orkide prosjektfond  
kto 251080170 

 
     
 

Prosjektfond 01.01.2014 
  

-14 620 377,07 

 
Bruk/avsetning 2014 

  
6 374 072,83 

 
Saldo 31.12.14     -8 246 304,24 

     
     
     
 

Detaljeoversikt over saldo på aktive prosjektfond 31.12.14 
 

     Prosjekt Prosjekt (T) Beløp 
11350 Digitalisering av eiendomsarkiv SKANSEN -1 236 011,78 
11410 Innføring av felles oppvekstsystem -1 129 206,45 
11460 Innføring av felles kvalitetssystem -686 436,35 
11610 Plan- og byggesaksportal -184 193,13 
11620 Medlingsutbredelse i Midt- Norge ( IKT Orkide) -6 093,85 
11680 Hovedprosjekt LØP -3 693 571,10 
11690 Felles for framtiden (Orkide) -89 332,44 
11720 Barnehageløftet (Orkide) -69 243,80 
11730 Felles meldingstjenester (Orkide) -44 449,60 
11740 Felles HSPro (Orkide) 353,60 
11750 Felles Profil ( Orkide) -3 664,00 
11821 Individuell plan (Orkide) -525 738,00 
11830 Svarut (Orkide) -578 259,27 
11900 PC Håndtering (IKT Orkide) -458,07 

 
SUM -8 246 304,24 
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Detaljert regnskap og budsjett pr prosjekt: 
 

Prosjekt 11350 Digitalisering av eiendomsarkriv SKANSEN 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080170 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -1 957 173,18 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

    1131 11208 Utgiftsdekning 1 075,00 

1131 11209 Diverse utgifter 0,00 

1131 12002 Edb-utstyr 42 000,00 

1131 12003 Programvare 35 000,00 

1131 12400 Serviceavtaler 17 634,40 

1131 12700 Konsulenttjenester 10 350,00 

1131 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 26 514,85 

1131 14500 Overføring til kommuner 1 374 102,00 

1131 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -26 514,85 

Netto utgifter   1 480 161,40 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -759 000,00 

Netto inntekter   -759 000,00 

Årets underskudd   721 161,40 

    

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 19500 Bruk av bundne driftsfond -721 161,40 

    

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -1 236 011,78 

 
 
 
Prosjekt 1141 Innføring av felles oppvekstsystem 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080170 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -1 156 854,65 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1131 11151 Bevertning 3 525,00 

1131 12003 Programvare 24 123,20 

1131 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 6 030,80 

1131 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -6 030,80 

Netto utgifter     27 648,20 

   
0,00 

Netto inntekter     0,00 

Årets underskudd   27 648,20 

    

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

 1131 19500 Bruk av bundne driftsfond -27 648,20 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -1 129 206,45 
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Prosjekt 11460 Innføring av felles kvalitetssystem 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080170 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -1 485 834,89 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1131 11151 Bevertning 7 741,94 

1131 11208 Utgiftsdekning 9 788,00 

1131 11500 Opplæring, kurs 50 050,00 

1131 12003 Programvare 433 849,60 

1131 12700 Konsulenttjenester 23 200,00 

1131 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 127 369,42 

1131 14500 Overføring til kommuner 274 769,00 

1131 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -127 369,42 

Netto utgifter     799 398,54 

1131 17500 Refusjon fra kommuner 0,00 

Netto inntekter     0,00 

Årets underskudd   799 398,54 

    

 
Disponering - årets overskudd settes  av  på fond 

 1131 19500 Bruk av bundne driftsfond -799 398,54 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -686 436,35 

 
 

     
Prosjekt 11610 Plan- og byggesaksportal 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080170 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -306 193,13 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1131 12003 Programvare 100 000,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 22 000,00 

1131 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 30 500,00 

1131 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -30 500,00 

Netto utgifter     122 000,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner 0,00 

Netto inntekter     0,00 

Årets underskudd     122 000,00 

    

 
Disponering - årets underskudd dekkes av  fond 

 1131 19500 bruk av bundne driftsfond -122 000,00 

    

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -184 193,13 
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Prosjekt 11620 Meldingsutbredelse i Midt- Norge ( IKT Orkide) 
 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080170 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -21 699,22 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1131 11151 Bevertning -1 230,01 

1131 11208 Utgiftsdekning 10 400,00 

1131 11400 Stillingsannonser 25 540,80 

1131 11500 Opplæring, kurs 182 968,78 

1131 11501 Kursutgifter/konferanse - ikke oppg.pl. 24 830,00 

1131 11700 Reiseutgifter etter regning - ikke oppg.pliktig 128,00 

1131 12002 Edb-utstyr 52 500,00 

1131 12100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 12 536,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 53 872,80 

1131 12900 Interne overføringer - Internkjøp 449 770,00 

1131 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 57 579,34 

1131 14500 Overføring til kommuner 954 239,00 

1131 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -57 579,34 

Netto utgifter     1 765 555,37 

1131 17000 Refusjoner fra staten -1 749 950,00 

Netto inntekter     -1 749 950,00 

Årets overskudd     15 605,37 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 19500 bruk av bundne driftsfond -15 605,37 

    
    
 

Fondsbeholdning 31.12.14   -6 093,85 
 
 
 
 
Prosjekt 11680 Hovedprosjekt LØP 

 

    

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080170 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -8 515 750,15 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1131 11151 Bevertning 1 230,43 

1131 11501 Kursutgifter/konferanse - ikke oppg.pl. -3 968,15 

1131 11951 Lisenser 708 779,20 

1131 12002 Edb-utstyr 25 494,77 

1131 12700 Konsulenttjenester 2 744 706,80 

1131 13500 Kjøp fra kommuner 473 520,00 

1131 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 156 082,42 

1131 14500 Overføring til kommuner 872 416,00 

1131 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -1 156 082,42 

Netto utgifter     4 822 179,05 

1131 17500 Refusjon fra kommuner 0,00 

Netto inntekter     0,00 

Årets underskudd     4 822 179,05 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

1131 19500 bruk av bundne driftsfond -4 822 179,05 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -3 693 571,10 
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Prosjekt 11690 Felles for framtiden (Orkide) 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080170 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -450 000,50 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1131 11500 Opplæring, kurs          10 671,56  

1131 12700 Konsulenttjenester 349 996,50 

1131 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 88 967,57 

1131 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -88 967,57 

Netto utgifter     360 668,06 

1131 17500 Refusjon fra kommuner 0,00 

Netto inntekter     0,00 

Årets underskudd     360 668,06 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 19500 bruk av bundne driftsfond -360 668,06 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -89 332,44 

 
 
Prosjekt 11720 Barnehageløftet (Orkide) 

 

    

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080170 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -404 556,15 

    Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1131 11151 Bevertning      1 081,00  

1131 11209 Diverse utgifter    30 462,00  

1131 11500 Opplæring, kurs  227 565,15  

1131 12700 Konsulenttjenester    10 727,20  

1131 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon    46 185,90  

1131 14500 Overføring til kommuner  475 477,00  

1131 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -46 185,90 

Netto utgifter     745 312,35 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -410 000,00 

Netto inntekter     -410 000,00 

Årets underskudd   335 312,35 

    

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 19500 bruk av bundne driftsfond -335 312,35 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 -69 243,80 
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Prosjekt 1172 Barnehageløftet (Orkide) 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt 0,00 nytt prosjekt 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T)  Regnskap  Budsjett 

1131 11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 5 443,85 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 1 046,15 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1 046,15 0,00 

Netto utgifter     5 443,85 0,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -410 000,00 0,00 

Netto inntekter     -410 000,00 0,00 

Årets overskudd   -404 556,15 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

  1131 15500 Avsetning til bundne driftsfond 404 556,15 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -404 556,15 

  
 
 
Prosjekt 1173 Felles meldingstjenester (Orkide) 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt 0,00 nytt prosjekt 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T)  Regnskap  Budsjett 

1131 12002 Edb-utstyr -41 700,00 0,00 

1131 12400 Serviceavtaler 6 553,60 0,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 6 950,40 0,00 

1131 12900 Interne overføringer - internkjøp 25 000,00 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift -7 049,00 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 7 049,00 0,00 

Netto utgifter     -3 196,00 0,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -233 400,00 0,00 

Netto inntekter     -233 400,00 0,00 

Årets overskudd     -236 596,00 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 15500 Avsetning til bundne driftsfond 236 596,00 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -236 596,00 
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Prosjekt 1174 Felles HSPro (Orkide) 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt 0,00 nytt prosjekt 

 
Årets drift 

  Ansvar Konto Konto (T)  Regnskap  Budsjett 

1131 12002 Edb-utstyr 379 670,40 0,00 

1131 12400 Serviceavtaler 6 232,80 0,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 129 391,60 0,00 

1131 12900 Interne overføringer - internkjøp 25 000,00 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 128 823,70 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -128 823,70 0,00 

Netto utgifter     540 294,80 0,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -570 050,00 0,00 

Netto inntekter     -570 050,00 0,00 

Årets overskudd     -29 755,20 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 15500 Avsetning til bundne driftsfond 29 755,20 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -29 755,20 

  
Prosjekt 1175 Felles Profil ( Orkide) 

   

      

  
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

  
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverprosjekt 0,00 nytt prosjekt 

  
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T) 
 

 Regnskap  Budsjett 

1131 12400 Serviceavtaler 
 

5799,20 0,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 
 

153235,80 0,00 

1131 12900 Interne overføringer - internkjøp 25000,00 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 39758,75 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -39758,75 0,00 

Netto utgifter Netto utgifter   184 035,00 0,00 

1131 1131 17500 Refusjon fra kommuner -239 999,00 0,00 

Netto inntekter Netto inntekter   -239 999,00 0,00 

Årets overskudd Årets overskudd   -55 964,00 0,00 

      

  
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 
 

15500 Avsetning til bundne driftsfond 55 964,00 
 

      

      

  
Fondsbeholdning 31.12.13 -55 964,00 
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Regnskap 2014 Investering ansvar 1133 
 
 

    
    
 

Fondutvikling inv. 2014 IKT Orkide investeringsfond kto 251080171 

    
 

Investeringsfond 01.01.2014 
 

-1 171 091,89 

 
Bruk/avsetning 2014 

 
-667 471,63 

 
Saldo 31.12.14   -1 838 563,52 

    
    
    
    
 

Saldo på investeringsfond 31.12.14 
 

    Konto Konto (T) Prosjekt  Beløp 
251080171 Orkide samdrift IKT - investeringer 11490 -1 838 563,52 

        
    
   
   
    

 
Prosjekt 11490 Investering i maskiner og utstyr 

 

 
Tidligere års overskudd (fondsbeholdning) 

 
251080171 Orkide samdrift IKT - investeringsprosjekt -1 171 091,89 

 
Årets drift 

  Ansvar Konto Konto (T) Regnskap 

1133 11500 Opplæring, kurs 56 094,69 

1133 11501 Kursutgifter/konferanse - ikke oppg.pl. 38 614,72 

1133 11951 Lisenser 155 949,00 

1133 12002 Edb-utstyr 1 093 881,38 

1133 12003 Programvare 679 588,19 

1133 12700 Konsulenttjenester 1 174 490,89 

1133 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 795 207,97 

1133 14500 Overføring til kommuner 262 409,00 

1133 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet -795 207,97 

Netto utgifter     3 461 027,87 

1133 17500 Refusjon fra kommuner -3 978 499,50 

1133 17900 Overføring fra egne avdelinger - Internsalg -150 000,00 

Netto inntekter     -4 128 499,50 

Årets overskudd   -667 471,63 

    

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

 1133 15500 Avsatt  bundne fond 667 471,63 

    

 
Fondsbeholdning 31.12.14 

 

 
251080171 Orkide samdrift IKT - investeringsprosjekt -1 838 563,52 
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Regnskap 2014 Bufferfond 
 

     
 

Fondutvikling IKT Orkide bufferfond kto 25200135 

     
 

Bufferfond 01.01.2014 -85 687,44 
 

 
Bruk/avsetning 2014 0,00 

 
 

Saldo 31.12.14 -85 687,44 
 

     
 

Saldo bufferfond pr 31.12.14 
  

     Konto Konto (T) 
 

Beløp 
 25200135 Orkide bufferfond -85 684,44 
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Årsmelding 2014 – Faggrupper   
Faggruppe: IKT 
Faggruppeleder: Arild Ovesen  
Faggruppens deltagere:  
Aure kommune: Magne Torsetnes 
Averøy kommune: Jonas Pedersen 
Eide kommune: Oddvar Vetvik 
Fræna kommune: Eystein Hjemaas Skjærpe 
Gjemnes kommune: Tomas Eikrem 
Halsa kommune: Nils Halse 
Kristiansund kommune: Arild Ovesen 
Nesset kommune: Jostein Hestvik Lie 
Rindal kommune: Christopher Hammer Brunstad 
Smøla kommune: Kjetil Rangnes 
Sunndal kommune: Janne Sunde 
Surnadal kommune: Pål Ranes 
Tingvoll kommune: Joar Ulseth 
 
AKTIVITETER GJENNOM ÅRET (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) 

 Februar 
o Workshop «ROS-analyse for IKT driftssituasjon i IKT Orkidé» 

 Mars 
o IT Forum 16. Mars 
o Workshop «Fremtidig organisering» 
o Infomøter på videokonferanse vedr. Framtidig organisering 

 Mai 
o Lisenskurs - IKT Orkide 
o Infomøter på videokonferanse vedr. Framtidig organisering 

 Juni 
o IT Forum 2 10. juni 

 September 
o Strategiseminar. 

 Oktober 
o IT Forum 3, 1.-2. oktober 
o Kickoff System Center 2012 

 November 
o Oppstart brukerutvalg ny rammeavtale PC og utstyr 

 Desember 
o IT Forum 4, 10. desember 

 
 
ARBEIDSOMRÅDER/MÅLSETNINGER (her kan man legge ved handlingsplan) 

 Faggruppa har vært aktiv i utarbeidelse av forslag til ny organisering av IKT Orkidé 
og kommunenes IKT-tjenester. Gruppa har deltatt på to workshoper og det har vært 
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holdt egne informasjonsmøter for å hente faggruppas synspunkter og innspill i 
prosessen. Faggruppa har også gjennomført en omfattende kartlegging av hver enkelt 
kommunes IKT-tjeneste, både på økonomi, tidsbruk, organisering og kvalitet. 

 Innføring av System Center for PC-håndtering i 12 kommuner gir nye muligheter for 
samarbeid og drift på tvers av kommunegrensene. Vi har sett dette både når det gjelder 
hjelp med tanking, feilretting og etter hvert SW-oppdateringer. Nytt i 2015 vil være 
muligheten for å få PC levert ferdig tanket direkte fra fabrikk direkte til kontorplass. 

 Deltakelse i driftsteam – 8 personer fra faggruppa har fått oppgaver og ansvar i 
driftsteamet. 

 Brukerutvalg for ny rammeavtale for PC og utstyr 

 Orienteringer om drift, til/fra driftsteam 

 Orienteringer om prosjekter 

 Orienteringer fra leverandører (om produkter/trender) 
 
PLANER/SATSINGSOMRÅDER FRAMOVER (eventuelt handlingsplan) 

 Sentralisering og samdrift av NAV serverpark og fagsystem 

 Utarbeide felles printstrategi og rammeavtale 

 Videreutvikle og standardisere bruk av SCCM2012 i kommunene. Ny rammeavtale 
PC og utstyr tar i bruk løsningen for å kunne levere ferdig tanket og klargjort fra 
fabrikk direkte til kontorplass. 

 
BRUK AV EKSTRANETT 
Brukes bra. Brukes kontinuerlig til driftsdokumentasjon, kunngjøringer og driftskalender. 
SCCM2012-prosjektet ble styrt med egen prosjektside på ekstranett. 
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Årsmelding 2014 – Faggrupper   
Faggruppe:   Oppvekst       
Faggruppeleder: Astrid Mogstad Høivik 
Faggruppens deltagere: 
Aure kommune: Mari Oddrun Thevik (BHG) og Eva Berg (GSK)  
Averøy kommune: Aage Dall(BHG) (Vår 2014), Birger Saltbones (GSK) og Elisabeth 
Staurnes (GSK) 
Eide kommune: Henny Marit Turøy (GSK) 
Fræna kommune: Kim Atle Kvalvåg  (GSK) 
Gjemnes kommune: Terje Humstad (GSK)   
Halsa kommune: Marie Botten 
Kristiansund kommune: Tove Johannessen (GSK), Henry Johansen (GSK) og Elin Aspen 
(BHG) 
Nesset kommune: Tanja Bersås (BHG) og Frode Sundstrøm (GSK) 
Rindal kommune: Gro Magnhild Brønstad 
Smøla kommune: Magne Gjernes (GSK) og Laila Hopshaug (BHG) 
Sunndal kommune: Liv Ingrid Horvli og Siri Svinsås 
Surnadal kommune: Torill Helgetun og Astrid M. Høivik 
Tingvoll kommune: Christin Svestad 
Tore Lien rådgiver 
 

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) 
Faggruppen Oppvekst har hatt stor aktivitet også i 2014. Det er blitt gjennomført 2 møter for 
referansegruppen inklusiv strategiseminaret, der det har blitt drøftet strategi og videre 
utvikling.  
Iktplan.no  
Arbeidet i regionalt IKT-forum grunnskole (GSK). De har hatt 2 møter i 2014. På siste møte 
ble det vedtatt å ikke fortsette speiling av iktplan.no i en Orkideskole.no – plan, men bruke 
iktplan.no, som nå er i regi IKT- senteret for utdanning. 
Visma oppvekst (fagsystem for barnehage og skole): 
I 2014 har vi hatt stor aktivitet i samband med innføring av nytt fagsystem for skole – Visma 
Flyt. Dette er en leveranse som ikke har vært sluttført etter innkjøpsprosessen i 2009/10. 
Faggruppa Oppvekst fikk oppgaven med å vurdere fremtidig bruk av Visma skole og LMS. 
Det er nedsatt en egen prosjektgruppe for dette arbeidet. I denne sitter Steinar Holm, Ingeborg 
Mulvik, Tore Lien, Sigrid Moen, Trond Brekken og Astrid M. Høivik. Ny dialog med Visma 
og innføringa av LØP gjorde at en i prosjektgruppa bestemte at Visma Flyt Skole innføres 
høsten 2014. I mellomtiden arbeidet gruppa med produksjon og arkivverdig materiale i 
oppvekstsektoren.  Derfor ble det i februar 2014 gjennomført et kurs med IKA Møre og 
Romsdal om arkivering i oppvekst for skoleledere og administrativ ansvarlige i kommunene.  
Skoleløftet - Læringsplattform LMS 
For å øke bruken av LMS/Fronter i kommunene våre, ble det arrangert en samling 28.03.14 i 
Kr.sund for skoleledere og IKT - kontakter på skolene. Hovedfokus var digital vurdering i 
Fronter, der noen av skolene la fram praksisfortellinger om sin bruk. Dette området vil vi 
gripe sterkere fatt i 2015. Surnadal kommune piloterer bruken av Fronter i barnehagene og i 
arbeidet med lokale læreplaner. 
Tore Lien var ellers bedt å holde innlegg på den nasjonale Feide- konferansen 21.10.14, og 
fortelle om vår innføring i IKT Orkidé. 
Barnehageløftet IKT 
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I prosjektet deltar alle kommunene, med unntak av Eide. Torill Helgetun er prosjektleder. 
Prosjektgruppa har jobbet godt. Der utarbeidet prosjektplan og en handlingsplan. Det er 
etablert kontakt med IKT-senteret, som faglig støtte for prosjektet. Kick- off for styrere og 
IKT- ansvarlige i barnehagene i mai 2014 er gjennomført. Dette samme er kick- off for alle 
barnehageansatte 14. og 15.08.14. Det er gjennomført en digital kartlegging av status på dette 
området i barnehagene våren 2014, som er del av grunnlaget for videre tiltak i satsingen. 
Kvalitetslosen 
Det er startet opp et felles arbeid for oppvekstsektoren i Kvalitetslosen høsten 2014. Dette vil 
bli fulgt opp i 2015. 
Arbeidsområder/målsetninger (her kan man legge ved handlingsplan dersom man har 
utarbeidet dette): 
Visma oppvekst 
Målet er at vi skal få ferdig leveranse i tråd med inngått avtale og kravspesifikasjon i løpet av 
våren 2015. Et usikkert punkt pr. dato er integrasjonsmulighetene mellom Visma Flyt og 
Ephorte. 
Skoleløftet – Læringsplattform LMS 
Vi har avdekt svært ulik bruk av LMS/Fronter, og vil i 2015 arbeide mer på dette området. 
Dette henger sammen med prosessen rundt implementering av Visma Flyt, evt. innføring av 
Office 365 i skolene og valg av elev –”devicer”. Vi har derfor planlagt en studietur for å få 

råd fra vårt statlige fagorgan på området IKT-senteret for utdanning. Erfaringene med 
pilotering av barnehager i Fronter vil bli trukket inn i Barnehageløftet IKT, og erfaringer med 
digitale lokale læreplaner og digital vurdering vil bli fulgt opp i faggruppens arbeid i 2015. 
Barnehageløftet 
Målet er å få gjennomført lederopplæring og samarbeid med KS og IMTEC for 
barnehagelederne i kommunene og barnehagene, og for pedledere eller andre tilsatte som skal 
implementere bruken av IKT i barnehagene. Prosjektgruppa arbeider med å ferdigstille en 
veileder for bruk i kommunene når det gjelder IKT- bruk i barnehagene. I tillegg venter vi på 
at IKT- senteret skal lansere iktplan.no for barnehage. 
 Det er søkt om midler til lederopplæring fra KS og prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen. 
Dersom disse søknadene blir innvilget, kan det være rom for å forlenge prosjektperioden frem 
til 31.07.15, uten ekstra kostnader for deltagerkommunene. Dette vil vi legge fram for AU når 
dette er mer avklart. 
Kvalitetslosen 
Målet for arbeidet er å lage en felles oppbygging og lage felles prosedyrer/rutiner der det er 
naturlig. Det er også et siktemål å bidra til at programmet blir tatt i bruk på en god måte i alle 
kommunene. 
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Planer/satsingsområder framover (evnt. Handlingsplan) 
Handlingsplan 2014/15 

Når Hva Hvor Målgruppe Ansvar  Status 
Februar 
2014 

Kurs – Arkivering i 
oppvekstsektoren  

Surnadal Ledere i oppvekst 
Arkivansvarlige 

Prosjektgruppa 
Visma Flyt 

Gjennomført 

28.03.14 Digital vurdering i 
LMS/Fronter 

Kr.sund Skoleledere 
Ansvarlige kommunenivå 
IKT- kontakter i skolene 

TL 
AMH 

Gjennomført 

07.-09.14 NKUL  Tr.heim Tore Lien 
Trond Brekken 

TL Gjennomført 

27.05.14 Kick off – 
Barnehageløftet IKT 

Kr.sund Styrere og IKT- ansvarlige i 
barnehagene 

Prosjektgruppa 
Barnehageløftet 
IKT, THE, 
AMH 

Gjennomført 

11.06.14 Referansegruppemøte Rindal Ansvarlige på kommunenivå 
barnehage og grunnskole 

TL  
AMH 
THE 

Gjennomført 

14.-15.08.14 Kick-off 
Barnehageløftet IKT 

Surnadal 
Kr.sund 

Ansatte i barnehagene i 
prosjektkommunene 

Prosjektgruppa 
Barnehageløftet 
IKT, THE, 
AMH 

Gjennomført 

12.09.15 Dag 2 – 
Strategiseminaret 

Kr.sund Ansvarlige på kommunenivå 
barnehage og grunnskole 

TL  
AMH 
THE 

Gjennomført 

14.10.14 Kvalitetslosen  
- oppvekst 

Tingvoll Ansvarlige på kommunenivå 
barnehage og grunnskole 

AMH 
THE 

Gjennomført 

12.11.14 Kvalitetslosen  
- oppvekst 

Tingvoll Ansvarlige på kommunenivå 
barnehage og grunnskole 

AMH 
THE 

Gjennomført 

13.-14.11.14 Skolen i digital 
utvikling 

Lillestrøm TL 
AMH 

NTNU, IKT-
senteret m.fl. 

Deltatt 

19.11.14 IKT- forum GSK Kr.sund IKT-forum GSK TL 
AMH 

Gjennomført 

13.-14.01.15 Studietur  
- IKT - senteret 
- Tromsø kommune 

Tromsø Leder og rådgiver i faggruppa 
oppvekst 

TL 
AMH 

Planlagt 

16.01.15 Kvalitetslosen  
- oppvekst 

Tingvoll Ansvarlige på kommunenivå 
barnehage og grunnskole 

AMH 
THE 

Planlagt 

11.02.15 Referansegruppemøte 
- IKT – senteret 

Kr.sund Ansvarlige på kommunenivå 
barnehage og grunnskole 

TL  
AMH 
THE 

Under 
planlegging 

12.02.15 Ledelse av 
implementering av 
IKT i bhg og gsk, 
NTNU 

Kr.sund Ansvarlige kommunenivå 
barnehage og grunnskole 

TL  
AMH 
THE 

Under 
planlegging 

24.02.15 
13.05.15 
17.09.15 
18.11.15 

Ledersamlinger  
- Endringsledelse i 
barnehagen 

Kr.sund 
Surnadal 

Styrere og IKT- ansvarlige i 
barnehagene 

Prosjektgruppa 
Barnehageløftet 
IKT, THE, 
AMH 

Planlagt 

xx.04.15 IKT- forum GSK ? IKT-forum GSK TL 
AMH 

Under 
planlegging 

03.06.15 Referansegruppemøte Sunndal Ansvarlige kommunenivå 
barnehage og grunnskole 

TL, AMH 
THE 

Under 
planlegging 

I tillegg kommer prosjektgruppemøter Visma Flyt, prosjektgruppemøter 
Barnehageløftet IKT, arbeidsmøter i faggruppen og opplæringskurs Visma Flyt. 
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Årsmelding 2014 – Faggrupper   
Faggruppe: Omsorg 
Faggruppeleder: Jan Morten Dale 
FAGGRUPPENS DELTAGERE: 
Pr 31.12.14 er følgende medlemmer:  
Aure kommune: Eva Alsvik 
Averøy kommune: Anne Jorunn Nordskag 
Eide kommune: Peggy Johanne Visnes 
Fræna kommune: Jan Morten Dale 
Gjemnes kommune: Cecilie Tennøy 
Halsa kommune: Milly Bente Nordseth 
Kristiansund kommune: Sylvi Kristensen 
Nesset kommune: Kristin Stubø / Jan Karsten Schjølberg 
Rindal kommune: Ola Selli  
Smøla kommune: Terje Ørnulf Korsnes 
Sunndal kommune: Britt Iren Bæverfjord  
Surnadal kommune: Anne Kristin Tørset 
Tingvoll kommune: Eli Ljokjell Bokssap  
 
 
AKTIVITETER GJENNOM ÅRET (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) 
I tillegg til mye arbeid med e-meldinger, ros analyser, veiledning og opplæring i enkelte 
kommuner og sluttføring av fase 1 på prosjektet felles for framtiden, har vi hatt følgende 
møteplan med fellesmøter 
 
TREFFPUNKT 2014 
Dato SG PG Sted Kl Oppgaver/tema 
14.03.14  X Frei 0900 Oppdatering av arbeidsplan 
21.05.14 X  Frei 1000 Faggruppemøte  

- godkjenne årets arbeidsplan 
- Presentasjon om foreløpig rapport 

Felles for framtiden  
- Hvi vi rekker det status i forhold til 

pågående prosjekt: 
o drøfte pps 
o IP 
o Normen/ROS-analyse 
o Arkiv 

23.05.14  X Frei 0900 Arbeidsgruppemøte 
Juni X   Frei Usikker Presentasjon av rapport felles for 

framtiden.  
Sept X    Strategikonferanse 
07.10.14 X  Frei 0930 Felles møte med faggruppen Helse/familie 
2.11.14 X  Kristiansund 1000 Presentasjon av  

Kan Helse 
PPS 
SHB 
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Jeg kan nevne at vi har hatt to ekstra møter i forhold til PPS/SHB der de har presentert sine 
produkt til arbeidsutvalget.  
 
Arbeidsutvalget har også hatt flere møter i forbindelse med prosjektet felles for framtiden, 
både i prosjektgruppen, styringsgruppen og med deltakende kommuner.  
 
ARBEIDSOMRÅDER/MÅLSETNINGER (her kan man legge ved handlingsplan) 
Det vises til handlingsplan. Handlingsplan for året 2015-2019 er ikke vedtatt enda men våre 
planer / tiltak vil bli videreført.  
 
PLANER/SATSINGSOMRÅDER FRAMOVER (eventuelt handlingsplan) 
I tillegg til de elementer som er skissert i mandatet har faggruppen besluttet å jobbe vider 
med: 
 

 Jobbe videre med prosjektet felles for fremtiden (felles programvare for 
medlemskommune) 

 videreføring og innføre meldingsutveksling (helsenett). 
 jobbe for et NOARK 5 godkjent arkivering fra fagprogrammet(ene) 
 fagnettverk vederlagsberegning 
 NORMEN 
 Pps/SHB/Kan Helse  
 Individuell plan  

 
 
BRUK AV EKSTRANETT 
Vi burde helt klart blitt flinkere å bruke ekstranett. Er sporadisk i bruk.  
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Årsmelding 2014 – Faggrupper   
Faggruppe: PORTAL 
Faggruppeleder: Svein Taknæs 
 
Faggruppens deltagere:  
 

Aure kommune  Anne Moltubakk 
Averøy kommune  Berit Hannasvik 
Eide kommune  Astrid Vassgård Eikrem 
Fræna kommune  Merete Rødal 
Gjemnes kommune  Liv Holten 
Halsa kommune  Bente Løvik 
Kristiansund kommune  Svein Taknæs 
Nesset kommune  Hildegunn Kvernberg Blø 
Rindal kommune  Merete Gundersen 
Smøla kommune  Magne Gjernes 
Sunndal kommune  Inger Nærum 
Surnadal kommune  Pål Ranes 
Tingvoll kommune  Jens Jarl Turøy 
  
NIR Hilde Ødegaard Harstad 
Nordmøre Museum Hildegard Meese 
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Aktiviteter (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) gjennom året: 
 

Dato Hva 

07.jan Sharepoint 2010 backup oppsett med Innovit 

08.jan Digitaliseringsstrategi IKT ORKidé utkast 

13.jan Sharepoint kurs Kristiansund 

14.jan Utvikling av digital dialog. Nettløsninger og førstelinje. 

20.jan 2 dagers samling driftsteam Håholmen 

24.jan Møte med Microsoft om Office 365 og Sharepoint i skyen 

27.jan Møte med Amerika om nytt design i portal 

30.jan Frist alle kommuner må signere SvarUT avtale med KommIT 

31.jan Styremøte IKT ORKidé om SvarUT og Digitaliseringsstrategi 

    

06.feb Office 365 sharepoint pilot Kristiansund 

07.feb KommIT SvarUT kurs alle kommuner Grand hotel 

11.feb eForvaltningskonferanse Oslo 

13.feb Designmøte med Amerika 

14.feb Orientering til rådmenn ORKidé om SvarUT, Rica hotel 

20.feb SvarUT møte Kristiansund, rutiner i ePhorte 

26.feb SvarUT orientering enhetsledere i Halsa 

27.feb SvarUT orientering enhetsledere i Averøy 

28.feb Lyncmøte Lyngdal kommune SvarUT 

28.feb Office 365 sharepoint pilot Kristiansund 

    

06.mar Ledergruppen Kristiansund nettsider 

13.mar SvarUT orientering enhetsledere i Sunndal 

17.mar Temadag Interkommunalt IKT samarbeid Thon hotel, orientering 
SvarUT 

18.mar Ledergruppen Kristiansund om innføring av elektroniske skjema 

19.mar Fræna kommune, Acos workshop 

20.mar Orientering SvarUT ledergruppen i Halsa 

21.mar Søknad om skjønnsmidler SvarUT 2  

28.mar Oppstart prosjektgruppe SvarUT Grand hotel 

31.mar Digitaliseringsstrategi rådmannens ledergruppe Kristiansund 

    

02.apr Koordineringsmøte faggruppeledere IKT ORKidé 

03.apr SvarUT orientering enhetsledere Surnadal 

08.apr SvarUT orientering enhetsledere Nesset 

09.apr Acos brukerseminar Trondheim 

23.apr Portalgruppemøte Grand hotel 

24.apr SvarUT orientering enhetsledere Smøla 

29.apr Office 365 Sharepoint pilot Kristiansund 

    

06.mai Lyncmøte KommIT 

06.mai Møte med servicekontor og digitalisering 

07.mai Kurs klart språk alle kommuner 

13.mai SvarUT orientering enhetsledere Kristiansund 

14.mai Kurs Google analytics alle kommuner 
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14.mai Prosjektmøte SvarUT design portal på Hallarøya 

16.mai Lyncmøte styringsgruppa SvarUT/eDialog 

20.mai SvarUT orientering IKT-utvalget Rindal og workshop 

22.mai Prosjektmøte SvarUT design med Amerika i helsehuset 

23.mai Installasjon SvarUT i ePhorte utført av Evry/Gecko 

26.mai Møte AU IKT ORKidé om orientering av faggruppe arbeid 

30.mai SvarUT møte KommIT 

    

03.jun SvarUT prosjekt rutiner 

04.jun SvarUT prosjekt rutiner 

05.jun Digitaliseringskonferansen 2014 Oslo 2 dager 

10.jun Office 365 Sharepoint pilot på lufta - FDV 

13.jun SvarUT serveroppsett og driftsavklaring med Hans Arvid Johansen 

13.jun Akseptansemøte Evry Digital forsendelse (SvarUT) 

17.jun SvarUT orientering enhetsledere Gjemnes 

18.jun Grunnkurs Google analytics alle kommuner Grand hotel 

19.jun Ledersamling IKT ORKidé Sunndal 2 dager 

23.jun Prosjektmøte SvarUT ePhorte Kristiansund 

24.jun Workshop nytt design Amerika, Fosnagata 13 

25.jun KF Skjema workshop Halsa kommune 

    

15.jul Prosjektmøte SvarUT - rutiner, Frei 

18.jul Utarbeid rapport "Digital kvalitet" alle kommuner 

    

  Sykemeldt juli/august/semptember 

    

11.sep Strategiseminar IKT ORKidé 2 dager - Pål Ranes standin 

    

14.okt SvarUT - signatur og maler Kristiansund 

16.okt SvarUT orientering sak-arkivgruppa Averøy kommune 

22.okt SvarUT kravliste Kristiansund 

23.okt Acos fagdag Thon hotel Kristiansund 

24.okt SvarUT feilmeldinger Kristiansund 

    

07.nov SvarUT rutiner Kristiansund 

10.nov Møte Vestvind media om design 

11.nov SvarUT prosjektmøte, avklaring design, DIFI 

12.nov SvarUT kravliste Kristiansund 

17.nov SvarUT kravliste Kristiansund 

20.nov Administrator kurs maler i ePhorte 

21.nov Prosjektmøte SvarUT kravliste Smøla kommune 

24.nov Workshop nordmøre museum, Intranett og samhandling 

26.nov Lyncmøte kommuneforlaget KF skjema, DIFI krav 

27.nov Kurs Camtasia e-læring Kristiansund 

    

01.des Siteimprove Demo lync 

09.des SvarUT kravliste workshop Tingvoll kommune 

10.des Prosjektavslutning SvarUT 
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12.des Møte KommIT, FIKS-prosjekt og priser Digital postkasse 

17.des SvarUT orientering Fræna 

18.des SvarUT kravliste workshop Fræna kommune 

 
Arbeidsområder/målsetninger: (her kan man legge ved handlingsplan dersom man har 
utarbeidet dette): 

 SvarUT 

 KF skjemapakke 

 Nytt design 

 Workshop kommuner etter eget ønske (Acos, SharePoint, mobilversjon) 

 Digitaliseringsstrategi 

 Brukerstøtte Acos, SharePoint og andre digitale kanaler (Facebook, Twitter, 
mobilversjon) 

 SharePoint 365 pilot Kristiansund 
 

 
Planer/satsingsområder framover 

• Workshop SvarUT prosjekt alle kommuner  
• KF Skjemapakke videreføres 
• Nytt design implementeres 
• Vurdere ny portalløsning 
• Strategivalg på Min side i portal 
• Digital kompetanse i faggruppen (kurs/workshop) 
• Siteimprove 
• Avklare SharePoint/Kvalitetssystem 
• Workshop kommuner etter eget ønske 
• Brukerstøtte Acos, SharePoint og andre digitale kanaler (Facebook, Twitter, 

mobilversjon) 
 
Bruk av ekstranett:  
Legger ut nyheter, presentasjoner og møtereferat som er relevant for faggruppen. 
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Årsmelding 2014 – Faggrupper   

Faggruppe: Sak og Arkiv 
Faggruppens deltagere:     
Faggruppeleder:   Liv Holten - Gjemnes kommune 
Aure kommune: Anne Therese Skåden 
Averøy kommune:  Randi Farstad – Astri Istad 
Eide kommune:  Synnøve Avset 
Fræna kommune:  Silvia Andersen/Edel Blikås 
Halsa kommune:  Kirsten B. Bøe 
Kristiansund kommune:  Marianne Rotvær – Ruth Ingeberg – Gro Anita  Holberg 
Nesset kommune: Kari Gussiås – Vivan Høsteng 
Rindal kommune: Ingen er oppnevnt 
Smøla kommune:  Oddrun Skomsøy – Tove Røsand 
Sunndal kommune:  Helga Grødal – Randi Mette Bakkebø 
Surnadal kommune:  Sigrid Janne Moen 
Tingvoll kommune:  Greta Bårdsen 
 
Aktiviteter gjennom året 2014 : 
17.01.14: Sak og arkivmøte, Gjemnes:  
1/14: Planer og mål 2014. 
2/14: Endring av malformat i ephorte, fra dot til dotx 
3/14:  Testing av ephorte - spesielt testing av utvalgsmodulen. 
Oppsettet fra EVRY fungerte ikke bra – rapport ble skrevet til EVRY. 
4/14:  Eventuelt 
28.01.14: Statusmøte oppgradering  – m/Monica Gundersen, EVRY 
31.01.14: Statusmøte oppgradering  – m/ Monica Gundersen, EVRY 
03.02.14: Statusmøte oppgradering  – m/ Monica Gundersen, EVRY 
05.02.14: Styringsgruppemøte oppgradering  - m/Even Kyseth, EVRY 
11.02.14:Statusmøte oppgradering  – m/ Monica Gundersen, EVRY 
17.02.14: Statusmøte oppgradering  – m/ Monica Gundersen, EVRY 
21.02.14: Statusmøte oppgradering  – m/ Monica Gundersen, EVRY 
25.02.14: Faggruppeleder interjvu m/Pål Godard, EVRY 
26.02.14: Aksepttansemøte m/ Monica Gundersen , EVRY 
27.02.14: Styringsgruppemøte m/Even Kyseth, EVRY 
07.03.14: Statusmøte oppgradering  – m/ Monica Gundersen, EVRY 
 
10.-11.03.14: OPPGRADERING EPHORTE 5 FOR ALLE IKT ORKIDE 
KOMMUNENE 
Testing og koordinering for alle IKT Orkide kommunene. 
 
14.03.14: Statusmøte oppgradering  – m/Hans Arvid 
14.03.14: Hastemøte IKT Orkide ifbm. Oppgraderingen – hva gjør vi nå?! 
17.03.14: Statusmøte oppgradering  – m/Hans Arvid 
18.03.14: Styringsgruppemøte oppgradering  - m/Even Kyseth, EVRY 
19.03.14: Oppsummeringsmøte oppgradring IKT Orkide, Frei 
20.03.14: Statusmøte oppgradering  – m/Monica Gundersen, EVRY 
20.03.14: Sak og arkivmøte, Gjemnes: 
5/14:   1.oppfølgingsmøte med IKA Møre og Romsdal. 
Tema:  Avlevering av arkivdel SAK1 og Ugyldig arkivformat. 
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6/14: Nye avleveringslister og etiketter. 
7/14: Eventuelt 
02.-04.04.14: Sak og Portal dager EVRY, Fornebu 
28.04.14: Statusmøte integrasjon Visma barehage – ephorte5 
30.04.14: Statusmøte oppgradering  – m/S.Holm. 
20.-21.05.14: Opplæring EphorteOutlook, Gjemnes 
27.-28.05.14: IKA Konferansen, Kristiansund 
10.06.14: Statusmøte oppgradering  – m/Monica Gundersen, EVRY  
11.-12.06.14: Sak og arkivmøte, Angvik hotell, Gjemnes:  
8/14:  Hva er arkivverdig i en pasientjournal. 
Opprette samarbeid på tvers av faggruppene Sak og arkiv, Helse og Omsorg –  
Mål: Finne en felles mal for alle IKT Orkide- kommunene. 
9/14:  Kassering/bevaring av dokumenter med håndskrevet signatur etter 
elektroniskarkivering. 
13.06.14: Akseptansemøte m/ Monica Gundersen , EVRY 
16.06.14: Etablering av saksflyt i ephorte, Frei rådhus 
19.-20.06.14: Ledersamling IKT Orkide, Sunndalen. 
04.07.14: Statusmøte oppgradering  – m/Monica Gundersen, EVRY 
15.08.14: Møte IKT Orkide sitt arbeidsutvalg, Sunndalen 
11.-12.09.14: IKT Orkide Strategikonferanse, Kr.sund 
16.10.14: Sak og arkivmøte, Averøy nye rådhus: 
Status Kassering/bevaring av dokumenter med håndskrevet signatur etter 
elektroniskarkivering ref; sak 9/14  
10/14: Svar UT – statusoppdatering ved Svein Taknæs 
11/14:  EDU – Elektronisk datautveksling 
IKT Orkide kommunene avventer. 
12/14:   Hva er arkivverdig i en pasientjournal, ref; sak 8/14. 
Samarbeid på tvers av faggruppene er opprettet. 
13/14: Eventuelt 
27.10.14: Styringsgruppemøte m/Even Kyseth, EVRY – ikke akseptanse av 
ephorteOutlook 
04.11.14: Møte drøfting av forslag fra EVRY – m/S.Holm og Hans Arvid 
26.11.14: Møte drøfting svar brev fra EVRY – m/S.Holm og Hans Arvid 
04.-05.-12.14: Ledersamling IKT Orkide, Surnadal 
11.12.14: Sak og arkivmøte, Kr.sund, Grand Hotel: 
Status oppgraderingsprosjekt EphorteOutlook, v/ S.Holm 
 - Interaktor (Internett/Intranett/Ekstranett)                  
- samhandlingsplattform som forenkler digitaliseringen av   kommunal sektor  
 - ephorte Roadmap 2015 (hva skjer med ephorte ila. 2015,) EVRY 
 - status Byggesak  
 - ephorte.info - portal for nyheter og releaser - ephorte  
• Statusoppdatering integrasjonene BraArkiv, byggesaksmodulen, 
   Visma barnehage. Hans Arvid 
   Statusoppdatering vedr. LØP og integrasjon inn mot ephorte,   
   Visma Rekrutering, når dette er planlagt? Nermana 
 
 
Arbeidsområder/målsetninger:  

 Ca 6 sak og arkivgruppemøter i året,  
lærerikt, ei gruppe med nøkkelpersoner, spre informasjon, erfaringsutveksling. 

 Veien videre – oppgradering til ephorte5  
 Periodisering arkivdel Sak 1 i ephorte. 
 Løfte og videreutvikle arkivarrollen ute i kommunene. 



 48 

 Tettere samarbeid med leverandøren EVRY og Brukerstøtte,  
ny ekstra ephortesystem ressurs fra IKT Orkide i 20% stilling. 

 Tettere samarbeid med IKA Møre og Romsdal – regelverk og uttrekk. 
 Tettere samarbeid på tvers av faggruppene. 
 Finne en felles norm på hva som er arkivverdig i en pasientjournal, egen gruppe. 
 Kursing av arkivarene og utvalgssekretærene ute i kommunene. 
 Sak og Portal dager på Fornebu, Oslo. 
 Sikre rutiner for langtidsbevaring for kommunens arkiver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planer/satsingsområder framover: 

 Gevinstrealisering. 
 Kurs i offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven, 2 dager.  
 Sak og Portal dager i Lofoten 
 Integrasjoner mot ephorte5, Visma Barnehage, Visma Rekrutering, BraArkiv, LØP 
 Ephorte Roadmap 
 To møter med IKA Møre og Romsdal i løpet av året, ulike tema. 
 Skape forståelse av viktigheten av journalføring og arkivering. 
 To strategiske møter med EVRY i løpet av året. 
 Tettere samarbeid med de andre faggruppene i IKT Orkide, dele erfaringer. 
 Utvikle felles grunnmaler. 
 Implementering av Svar UT ute i kommunene 
 Komme tidlig inn i anskaffelsesprosesser av fagsystem. 
 Sikker dokumenthåndtering innenfor alle fagområder. 
 Sikre rutiner for langtidsbevaring for kommunens arkiver. 

 

 
 
Bruk av ekstranett:  
Brukes til  

- Møteinnkallinger.   
- Møtereferat. 
- Kule Bilder. 
- Maler 
- Presentasjoner. 

 
 
 
Liv Holten  
Faggruppeleder- Sak og Arkiv 
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Årsmelding 2014 – Faggrupper   
 
FAGGRUPPE:  Helse og Familie 
FAGGRUPPELEDER:  Kjetil T Fjalestad 
 
FAGGRUPPENS DELTAGERE: 
Medlemmer i Faggruppe Helse & Familie.  
Sist oppdatert dato: 15.01 2015 

Kommune Faggruppe 
medlem 

telf E-post Stilling Faglig bakgrunn 

AURE Benedicte 
Nyborg 

71 64 75 04 
488 93 188 

benedicte.nyborg@aure.kommune.no Enhetsleder  

AVERØY    Oddrun 
Hoset 

71 51 35 00 Oddrun.hoset@averoy.kommune.no Helsesøster Helsesøster 

EIDE Leif Arild 
Lervik 

71 29 91 44/ 
48 09 44 29 

leif.lervik@eide.kommune.no 
 

Enhetsleder 
for Barn og 
oppvekst 

Folkehelse, helsestasjon, 
skolehelsetjenester, psykisk 
helse, barnevern, tiltak 
funksjonshemmede for barn 
og unge og ungdomsarbeid / 
ungdomsklubb. 

KR.SUND Tonje Betten 71 57 44 42 tonje.betten@kristiansund.kommune.no  Leder B.V.- 
tjeneste 

 
.  

FRÆNA Marita 
Jacobsen 

71 26 8250 
46909190 

Marita.jacobsen@frana.kommune.no  Ledende 
Helsesøster 

Sykepleier. 
Helsesøsterutdanning med 
folkehelseperspektiv. 

GJEMNES Torill Jonasen 71 29 11 78 
 

torill.johansen@gjemnes.kommune.no 
 

 Psykisk Helse 

HALSA Ove Korsnes 70 32 17 08 Ove.michal.korsnes@nav.no  NAV og 
Helse  
sosial 

 Helsetjeneste og kommunalt 
NAV 
Lærer og sosionom 

NESSET Jan 
Schjølberg 

71 23 11 53 Jan.schjolberg@nesset.kommune.no  Enhetsleder Kommunalt helse og 
omsorgsarbeid 

SMØLA Birgit Iversen 
Eckhoff 

71 54 46 10 
93 46 10 11 

Birgit.Eckhoff@smola.kommune.no  Rådgiver hos 
Rådmannen 

Ergoterapeut 

SUNNDAL Kari Thesen 
Korsnes 

71 69 90 35 Kari.korsnes@sunndal.kommune.no  Helse- sjef Utdannet helsesøster. 
Videreutd. ledelse. 
 

SURNADAL Gunn 
Bredesen 

71 65 59 26 / 
48 12 25 49 

Gunn.bredesen@surnadal.kommune.no  Enhetsleder Helserehabilitering,miljørette
t helsevern, psykisk 
helse,folkehelse,helsestatistik
k, utdannet sykepleier og 
innen IKT 

TINGVOLL   Marit 
Kleven 
Holmeide 

71532465 / 
96226870 

Marit.kleven@tingvoll.kommune.no  Helsesøster Helsesøster 

RINDAL Grete Rånes 
Heggem 

 Grete.ranes.heggem@rindal.kommune.no 
 

  

 
 
 
AKTIVITETER GJENNOM ÅRET (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) 
 

 4  møtedager i faggruppa 

 5 prosjektgruppemøter Individuell plan  

 2 Prosjektgruppemøter Familia. 

 Strategisamling  
 
 
ARBEIDSOMRÅDER/MÅLSETNINGER (her kan man legge ved handlingsplan) 
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Med dette samarbeidet ønsker vi å ta ut lønnsomhetsgevinst i form av økt effektivitet, kvalitet 
og kompetanse.  Hovedformålet med denne faggruppen er å bidra til fremtidsrettet bruk av 
IKT samt faglig og organisatorisk utvikling av samarbeidet  med deltakerkommunene innen 
fagområdet familie og helse. 
Aktuelle prosjekt: 

 .Felles nettbasert verktøy for individuell plan.  Status : verktøy innkjøpt. 
Brukeropplæring igangsatt ferdig i løpet av mars. 

 
 Felles fagprogram for helsestasjon og skolehelsetjeneste: Skisse til forprosjekt 

beskrevet, Prosjektgruppe etablert. Kost/nyttevurdering klar i løpet av mai 2015 
 

 
 Familia barnevernsprogram : forenkle drift og spare kostnader ved å etablere Familia i 

fellespunktet. 
Status: kost nyttevurdering gjort. Forespørsel til kommunene om deltakelse i 
prosjektet er gått ut. 
 

 
 
Annen aktivitet: 
 Faggruppeleder utfører forløpende organisatoriske og administrative oppgaver. 
Faggruppen 

Har tatt opp flere felles faglige spørsmål.  Mer informasjon om dette finnes på 
Ekstranett/Helse under møtereferat. 

 
 
PLANER/SATSINGSOMRÅDER FRAMOVER (eventuelt handlingsplan) 
 

 Folkehelsesamling  med kommunale folkehelsekoordinatorer  for å dele kunnskap og 
ideer for å styrke oppgaven med å gi oversikt over folkehelsen i den enkelte 
kommunen 

 Utarbeide Kostnyttevurdering for nytt, felles helsefagprogram . Prosjektgruppe 
presenterer vurderingen pr fagsamling i mai. 

 
 Etablere Familia i Fellespunktet for flest mulige av Orkidekommunene i løpet av Q2  

2015. 
 
BRUK AV EKSTRANETT 
 
Gruppemedlemmene er fornøyd med hvordan ekstranett fungerer, men programmet kan 
brukes mer. Alle arbeidsdokument lagres på Ekstranett  Alle gruppemedlemmer  får 
automatisk varsel  når det blir lagt ut nyheter eller referat på vårt område. 
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Årsmelding 2014 – Faggrupper   
 
FAGGRUPPE: Teknisk  
FAGGRUPPELEDER: Odd-Arild Bugge 
 
FAGGRUPPENS DELTAGERE: 
Aure kommune:  Bern Olav Simonsen 
Averøy kommune:  Martin Waagen 
Eide kommune:  Jan Terje Gjetøy 
Fræna kommune:  Ole Gunnar Svenøy 
Gjemnes kommune:  Eli Grete Moen 
Halsa kommune:  Robert Sørlie 
Kristiansund kommune:  Rolf Inge Henriksen 
Nesset kommune:  Håvard Tjelle-Sørvik 
Rindal kommune:  Sivert Dombu 
Smøla kommune:  Tom Høibjerg 
Sunndal kommune:  Sigurd Stangvik 
Surnadal kommune:  Håvard Stensønes 
Tingvoll kommune:  Per Gunnar Løset 
 
 
AKTIVITETER GJENNOM ÅRET (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) 
På Nordmørskonferansen i januar presenterte vi den nye kartløsningen fra eBygg Web. Vi 
trodde vi skulle komme i mål med saksflyt og ePhorte-integrasjon, men det gikk ikke. Og slik 
fortsatte det gjennom ut hele året med stadig nye problemstillinger rundt ePhorte og 
integrasjon mot kartsystemene våre. Brutalt oppsummert har vel denne situasjonen satt oss 
minst ett år tilbake pga. av brutte lovnader og falske forhåpninger.  
I februar hadde vi faggruppemøte i Kristiansund med god deltakelse. Hovedtema var ePhorte-
integrasjon og en ny byggesaksmodul, samt byggesak og portalløsning, videre bruk av 
kartløsningen, og om geosynkronisering (mulig nytt prosjekt). Det skjer mye innenfor 
byggesak for tiden, men vi har hele året ventet på mer konkrete løsninger fra direktoratet.  
Komtek (fra Norkart) er en forvaltningsprogramvare mange kommuner bruker, og vi begynte 
på en drøfting på evt. feles oppgradering og drifting, bl.a. på et arbeidsmøte på Tingvoll i 
februar. Dette er ikke landet som tema ennå.  
I april arrangerte IKT ORKidé Teknisk faggruppe og Kristiansund kommune v/plan- og 
bygningsenheten direkteoverføring av tredagerskonferansen «Byggesaksdagene 2014» som 
Direktoratet for byggkvalitet står bak.  
I juni samlet vi en stor forsamling fra alle kommunene. I tillegg til teknisk, var IT og 
Sak/arkiv også med fra kommunene. Tidspunkt var valgt fordi vi var sikre på at ePhorte-
integrasjonen skulle være på plass, og at vi slik kunne jobbe oss fram til publisering gjennom 
en workshop. Men heller ikke denne gangen kom vi i mål.  
Faggruppeleder har sammen med Erling Stenberg representert ORKidé i prosjektgruppa for 
eBygg gjennom året, sammen med representanter for Smart-kommunene og Såte. Det har 
vært holdt en håndfull Skype-møter, primært om eBygg web. Gruppa fungerer og som 
koordineringsgruppe overfor KommIT og DiBK.  
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PLANER/SATSINGSOMRÅDER FRAMOVER (eventuelt handlingsplan) 
Å få på plass saksflyt gjennom eBygg har vi jobbet med siden 2011. Vi har sluttet å snakke 
om publiseringsdato, men krysser fingrene for at vi ved et mirakel kommer på lufta i 2015 … 
Byggesak har begynt å jobbe med nye nettsider for publikum (Kristiansund kommune) og 
forberedelser til ny byggesaksmodul. Er avhengige av andre for å komme i mål.  
I 2015 skal vi kartlegge aktuell programvare som er i bruk, og muligheter for 
samarbeidsgevinster. Vi har også noe å hente på rutiner og kvalitetssystemer, samt 
videreutvikle faggruppens rolle som det naturlige treffpunktet. 
 
BRUK AV EKSTRANETT 
Har ryddet i ekstranettsidene for faggruppa og strukturert stoffet bedre. All dokumentasjon 
samles her.  
 
For faggruppe Teknisk 
Odd-Arild Bugge 
 
 
 
 
 
 
 



Til postmottak i IKT Orkidé kommunene
Kopi til Rådmann, Styremedlem og IKT Ansvarlig i IKT Orkidé kommunene.

IKT Orkidé sitt styre godkjente Årsberetningen for IKT Orkidé på sitt møte 10.4.15.

Årsberetningen ble da lagt ut på vårt felles Ekstranett : http://ekstranett/default.aspx
Årsberetningen ligger også vedlagt denne eposten.

I forbindelse med avslutning av felles prosjekt for Kvalitetssystem ble det også vedtatt at overskudd knyttet 
til drift for 2014 tilbakeføres kommunene.
Kommunen som deltok i prosjektet får tilbakebetalt kr. 267.740,-. Fordeling mellom kommunene gjøres 
etter 70/30 regelen (70 % fordelt etter innbygger, 30 % likt fordelt).

Kristiansund 96085

Tingvoll  0

Halsa  14573

Smøla 16663

Eide 0

Averøy 0

Fræna 0

Sunndal 34546

Surnadal 30197

Aure 21705

Nesset 19647

Rindal 16235

Gjemnes 18089

Totalt 267740
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Vedlagt følger særutskrift m/vedlegg for sak PS 19/15  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
«Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner».

Saken ble behandlet av kontrollutvalget i møte 09.06.2015 hvor det ble vedtatt at særutskrift av sak PS 
19/15 med vedlegg skulle oversendes til kommunestyret og legges fram i f.k. møte som en orienteringssak. 
Dette var også etter ønske fra ordfører

Det forutsettes derfor  at kontrollutvalgets særutskrift og vedlegg blir lagt fram  i kommunestyrets møte 18. 
juni 2015. 

Med hilsen

Åse Solveig Eriksen
Rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf            71 11 10 00 sentralbord
Tlf            71 11 14 52 direkte
Fax          71 11 10 28
Mob         99 70 80 19
E-post: aase.eriksen@molde.kommune.no
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NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2015-1543/03 

216 

Åse S. Eriksen  

28.05.2015 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 19/15 Kontrollutvalget 09.06.2015 

 

 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «INTERKOMMUNAL 

BARNEVERNTJENESTE FOR NESSET, SUNNDAL OG TINGVOLL KOMMUNER»   
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjons-

prosjektet «Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 

kommuner», datert 28. april 2015, herunder revisjonens vurdering av den interkommunale 

tjenestens oppfølging, til etterretning. 

 

Kontrollutvalgets behandling – 09.06.2015 

 

Forvaltningsrevisor Einar Andersen ga en kort orientering om oppfølgingen av forvaltnings-

revisjonsrapporten og redegjorde for de tiltak som kommunen og de ansvarlige i den 

interkommunale barneverntjenesten har iverksatt på bakgrunn av revisjonens anbefalinger. 

Forvaltningsrevisor understreket at dette er et kontinuerlig arbeid som kommunen må ha 

fokus på til enhver tid. 

 

Ordfører Rolf Jonas Hurlen stilte spørsmål om tjenesten fungerer godt nok og om denne 

organiseringen av tjenesten er tilfredsstillende for Nesset og viste til at dette hadde vært 

politisk drøftet gjentatte ganger. 

 

Kontrollutvalget konkluderte med at særutskrift av sak PS 19/15 med vedlegg skulle 

oversendes til kommunestyret som en orienteringssak. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjons-

prosjektet «Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 

kommuner», datert 28. april 2015, herunder revisjonens vurdering av den interkommunale 

tjenestens oppfølging, til etterretning. 

 

Saksopplysninger 

 

Rådmannen i Sunndal, på vegne av Nesset og Sunndal kommuner, anmodet kontrollutvalget i 

brev av 11.07.2013 om å bestille en forvaltningsrevisjon av den interkommunale 

barneverntjenesten. På bakgrunn av dette vedtok kontrollutvalget i Nesset, i sitt møte 



02.10.2013 i sak 24/13, å bestille en forvaltningsrevisjon som skulle evaluere den 

interkommunale barneverntjenesten for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner. 

Rapporten forelå i juni 2014 og ble behandlet av kontrollutvalget 23. juni 2014, sak 18/14 og i 

kommunestyret 02.10.2014 i k- sak 78/14.  

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77, nr. 4 og 

kontrollutvalgsforskriften kapittel 5.  

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner følges opp. Ved å legge vekt på mulighetene for forbedring og 

utvikling i oppfølgingen, kan dette bidra til en bedre kvalitet på tjenesten. 

 

Vedlagt følger: 

 Brev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal til kontrollutvalget i Nesset 

kommune, datert 26.05.2015, vedlagt brev av 24.02.2015 

 Brev fra Interkomm. barneverntjeneste for Nesset, sunndal og Tingvoll, datert 

28.04.2015 til Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal 

 

VURDERING 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å foreta en evaluering av den 

interkommunale barneverntjenesten og å få frem hvordan samarbeidspartnere og ansatte i 

barnevernet erfarer det interkommunale barnevernet.  

 

Grunnlaget for rapporten er undersøkelser av følgende 4 hovedproblemstillinger:  

 Samarbeider barneverntjenesten med andre instanser? 

 Gjennomføres en effektiv saksbehandling? 

 Er kostnadsutviklingen tilfredsstillende?  

 Er målsettingene i avtalen om felles barneverntjeneste nådd?  

 

Rapporten behandlet mange tema, men for å avgrense undersøkelsen noe valgte revisjonen å 

ikke innhentet informasjon fra brukere eller foresatte. 

 

Er samarbeidet med andre instanser tilfredsstillende? 
Samarbeid med andre som arbeider med barn og unge er en viktig del av det forebyggende 

arbeidet og krav til samarbeidet er gitt i barnevernlovens § 3. Iflg. opplysninger fra det 

interkommunale barnevernet så hadde de etablert faste samarbeidsmøter med flere instanser 

og deltok i ulike tverrfaglige samarbeid i alle tre kommunene hvor det var faste 

kontaktpersoner knyttet til de forskjellige samarbeidsinstanser. Tverrfaglig arbeid på 

overordnet nivå, og i forhold til forebyggende tiltak, framsto for revisjonen som noe uklart.  

 

Revisjonen anbefalte at samarbeidskommunene avklarer hvordan det overordnede 

samarbeidet, og gjennom dette forebyggingsarbeid overfor barn og unge skulle 

organiseres i egen kommune. Det var viktig at det ble avklart hvordan dette arbeidet 

skulle inkludere barneverntjenesten. Videre anbefalte revisjonen at kommunene sikrer 

at de samarbeidsarenaene som var etablert ble videreutviklet og forbedret.    

 

Gjennomfører barneverntjenesten en effektiv saksbehandling med god kvalitet? 

Formålet med fristbestemmelsene i barnevernloven er å sikre at barn som lever under forhold 

som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. Barnevernet skal innen 

en uke etter mottatt bekymringsmelding avklare om det skal settes i gang undersøkelser eller 

om saken skal henlegges. Meldinger som skal undersøkes nærmere blir registrert som en 

undersøkelsessak og har en tidsfrist på 3 mnd. Revisjonen fant i sine undersøkelser at fristen 

på 3 mnd. for å gjennomføre undersøkelser ikke alltid ble overholdt og i 2013 var det 



fristbrudd i 12 av 73 undersøkelsessaker. Revisjonen fant også at barnevernet ikke alltid 

utarbeidet tiltaksplaner når det ble etablert hjelpe- eller omsorgstiltak. Pr. 31.12.2013 var det 

utarbeidet plan for 72 av 116 barn som mottok tiltak. 

 

Revisjonen anbefalte at samarbeidskommunene skulle avklare hvordan den enkelte 

kommune skulle organisere og gjennomføre tilsyn i fosterhjem.  

 

Videre anbefalte revisjonen at Sunndal kommune sikret at barnevernsamarbeidet 

overholdt frister i undersøkelsessaker, at det ble utarbeidet tiltaksplaner der det var 

etablert hjelpe- eller omsorgstiltak og at de oppfyller antall oppfølgingsbesøk i 

fosterhjem.  

 

Er kostnadsutviklingen i barneverntjenesten tilfredsstillende? 

Samarbeidsavtalen mellom kommunene gir bestemmelser om hvordan utgiftene til 

barnevernssamarbeidet skal fordeles. Nesset kommune hadde få barn med tiltak, men hadde 

de dyreste utgiftene pr. barn. Barneverntjenesten hadde i perioder stort sykefravær i form av 

langtidssykemeldinger. For å dekke opp for fravær var det i perioder blitt leid inn konsulenter. 

Fast veiledning til ansatte i tjenesten var et tiltak som ble igangsatt for å forebygge nye 

sykefravær. Revisjonen mente at Sunndal kommune burde videreføre arbeidet med å sikre at 

tjenesten hadde tilstrekkelig antall fagpersoner.   

Personer som kommer i kontakt med barneverntjenesten har ofte problemer med sin psykiske 

helse. Kommunene hadde begrenset med personell som kunne yte bistand til personer med 

psykiske problem. Det var derfor et behov for å styrke kunnskapen om psykisk helsevern.  

 

Revisjonen vurderte også lokalene som barneverntjenesten benytter på Sunndalsøra og fant at 

de var lite tilrettelagt for de tjenester som barnevernet skal yte. Flere av de ansatte satt i åpent 

kontorlandskap noe som både skapte støy og var en utfordring i forhold til å overholde 

taushetsplikten. Lokalene burde etter revisjonens vurdering tilpasses de behov 

barneverntjenesten har. 

 

Revisjonen anbefalte at Sunndal kommune sikrer at barnevernsamarbeidet har fokus 

på å få ansatt tilstrekkelig antall fagpersoner og beholde ansatte over tid, ha tilgjengelig 

kompetanse innen psykisk helsevern og få lokaler som er tilrettelagte for de tjenester 

som barnevernet skal yte. 

 

Er målsetningene og kravene i avtalen om felles barneverntjeneste oppfylt? 

Bakgrunnen for å etablere en felles barneverntjeneste var å drive og videreutvikle 

tjenestetilbudet på vegne av deltakerkommunene på en bedre måte, samt å rekruttere og 

beholde kompetent, fagutdannet personale. Etter revisjonens vurderinger fungerte samarbeidet 

i stor grad etter intensjonen og målsetninger og krav til tjenesten var i stor grad oppfylt. Ved 

gjennomgang av dokumenter, intervju og spørreundersøkelser rettet til samarbeidspartnere, 

fant revisjonen at barnevernsamarbeidet allikevel hadde noen utfordringer og forbedrings-

punkt. 

 

Oppsummert fant revisjonen at tjenesten hadde utfordringer på følgende områder: 

Samarbeid 

Godt samarbeid med andre instanser, men med mulighet for videreutvikling og forbedring 

Saksbehandling 

Bedring av overholdelse av lovpålagte frister, men fortsatt noen fristbrudd 

Oppfølging av fosterhjem er en prioritert oppgave, men barnevernet har utfordringer 

Ressurser 

En mer robust barneverntjenesten, som fortsatt sliter med høyt fravær 

Høye kostnader for tiltak i Tingvoll kommune 

Kunnskapen om psykisk helsevern 



Barnevernlokalene 

 

Revisjonen anbefalte at samarbeidskommunene:  

1. avklarer hvordan det overordnede samarbeidet, og gjennom dette 

forebyggingsarbeid, overfor barn og unge skal organiseres i egen kommune. Det 

er viktig at det avklares hvordan dette arbeidet skal inkludere 

barneverntjenesten. 

2. sikrer at de samarbeidsarenaene som er etablert videreutvikles og forbedres 

3. avklarer hvordan den enkelte kommune skal organisere og gjennomføre tilsyn i 

fosterhjem 

 

Revisjonen anbefalte at Sunndal kommune sikrer at barnevernsamarbeidet: 

overholder frister i undersøkelsessaker  

4. overholder frister undersøkelsessaker  

5. utarbeider tiltaksplaner der det er etablert hjelpe- eller omsorgstiltak 

6. oppfyller antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem  

7. har fokus på å få ansatt tilstrekkelig antall fagpersoner og beholde ansatte over 

tid 

8. har tilgjengelig kompetanse innen psykisk helsevern 

9. får lokaler som er tilrettelagte for de tjenester som barnevernet skal yte 

 

Oppfølging 

I brev av 28.04.2015 redegjør leder for den interkommunale barneverntjenesten i Nesset, 

Sunndal og Tingvoll kommuner for de tiltak som er iverksatt på bakgrunn av revisjonens 

anbefalinger. Etter dette har revisjonen gjort en samlet vurdering av tjenestens oppfølging i 

brev av 26.05.2015 til kontrollutvalget.  

I sin redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten, viser barneverntjenesten 

til at de har fulgt anbefaling nr. 1 ved at det i Nesset kommune er etablert et tverrfaglig team 

bestående av representanter fra BUP, PPT, barnevern, helsesøster og psykiatrisk sykepleier. 

Teamet møtes en gang pr. måned hvor representanter fra barnehager, skoler og andre som 

arbeider med barn og unge kan møte ved behov. Skolehelsetjenesten har ansvar for 

innkallingen til møtene.  

I tillegg har Nesset kommune etablert et barnehageteam som møtes fire ganger pr. år. Her 

møter alle lederne for barnehagene sammen med representanter fra helsestasjon og barnevern. 

Ansvar for innkallingen til disse møtene er lagt til helsestasjonen.  

 

Barneverntjenesten samarbeider med mange ulike instanser som arbeider med barn, unge og 

deres familier. Ut fra kommunale behov og forankringer vil de ulike samarbeidsfora være noe 

ulikt organisert fra kommune til kommune og det vil være ulik møtefrekvens. Fra barnevernet 

deltar faste kontaktpersoner i de ulike gruppene. Den interkommunale barneverntjenesten 

mener at de på denne måten sikrer at de samarbeidsarenaer som er etablert videreutvikles og 

forbedres (anbefaling nr. 2). Nesset kommune har bemerket at det må settes opp en årlig 

plan for møtene og at det blir foretatt en evaluering etter årets slutt. Kommunen påpeker 

viktigheten av at møtene blir godt organisert med henvisning til innkalling og organisering av 

møtene, melding om forfall og vurdering av om det er grunnlag for å avlyse et møte. Det 

påpekes også at det skal være fagpersoner fra Nesset kommune som har ansvaret for 

organisering av disse møtene. 

 

Videre fremgår det av oppfølgingsbrevet fra barneverntjenesten at anbefaling nr. 3 er fulgt 

ved at rådmennene for de samarbeidende kommuner har i møte 17.06.2014 vedtatt at ansvaret 

for ordningen med tilsyn i fosterhjem fortsatt skal legges til barneverntjenesten da en anser at 

de har den beste kompetansen på dette feltet. 

 



I oppfølgingsbrevet fra barneverntjenesten er det redegjort for hvordan anbefalingene nr. 4 – 9 

som er knyttet til Sunndal kommune som vertskommune er fulgt. Siden dette gjelder 

vertskommunen, vil en ikke komme nærmere inn på dette her, men viser til brev av 

28.04.2015. 

 

Konklusjon 

Kommunerevisjonen har i sitt brev til kontrollutvalget i Nesset gjort en vurdering av de tiltak 

som er iverksatt i vertskommunen og i forhold til samarbeidskommunene. Foreløpige 

KOSTRA-tall for 2014 viser at det ikke var undersøkelsessaker i Nesset kommune med 

behandlingstid over 3 og 6 mnd. Videre viser KOSTRA-tallene at 14 av 14 barn i Nesset 

kommune med tiltak hadde utarbeidet plan.  

 

Av Nesset kommune sin Årsmelding for 2014 går det fram at satsingsområder i 2014 innen 

barneverntjenesten har vært oppfølging av barn i fosterhjem, redusere fristoverskridelser i 

tjenesten, og samarbeid med andre instanser. Det oppsummeres med at tverrfaglig samarbeid 

er godt i gang, det har vært god måloppnåelse i forhold til oppfølging av barn under omsorg 

og i forhold til tidsfrister, men de har ikke nådd målene når det gjelder lovpålagte krav i 

forhold til tilsynsførerordningen.          

      

Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal konkluderer i sitt brev til kontrollutvalget at 

de har vurdert tilbakemeldingen fra Nesset kommune v/ Interkommunal barneverntjeneste for 

Nesset, Sunndal og Tingvoll og mener at mottatt informasjon er tilstrekkelig til at kontroll-

utvalget kan avslutte saken. 

 

 

 

 

 

Åse Solveig Eriksen  

rådgiver  

 



Kommunerevisjonsdistrikt 2 

Møre og Romsdal 

Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

1 (4) - 1 - - 1 - - 1 - Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, 

Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna 

 

 

 

Kontrollutvalget i Nesset kommune 

v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 

2014/1011-7  

Marianne Romfo 

Einar Andersen  R11 Molde, 26.5.2015 

 

Oppfølging av anbefalinger gitt i forvaltningsrapport om interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll  
 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal viser til forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner, som ble 

gjennomført våren 2014.  

 

Nesset kommunestyre vedtok i møte 2.10.2014 i sak 78/2014 følgende: 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner» til etterretning og 

slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 8 under Samlede 

vurderinger og anbefalinger.  

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger til 

samarbeidskommunene i avsnitt 8 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.  

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 mnd.  

 

I rapporten om er datert 3.6.2014 ble følgende ni anbefalinger gitt:  

Revisjonen anbefaler at samarbeidskommunene:  

1. avklarer hvordan det overordnede samarbeidet, og gjennom dette forebyggingsarbeid, 

overfor barn og unge skal organiseres i egen kommune. Det er viktig at det avklares 

hvordan dette arbeidet skal inkludere barneverntjenesten. 

2. sikrer at de samarbeidsarenaene som er etablert videreutvikles og forbedres 

3. avklarer hvordan den enkelte kommune skal organisere og gjennomføre tilsyn i 

fosterhjem 

 

Revisjonen anbefaler at Sunndal kommune sikrer at barnevernsamarbeidet: 

4. overholder frister i undersøkelsessaker  

5. utarbeider tiltaksplaner der det er etablert hjelpe- eller omsorgstiltak 

6. oppfyller antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem  

7. har fokus på å få ansatt tilstrekkelig antall fagpersoner og beholde ansatte over tid 

8. har tilgjengelig kompetanse innen psykisk helsevern 

9. får lokaler som er tilrettelagte for de tjenester som barnevernet skal yte 

 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 

Møre og Romsdal 

 

 Telefon:  71 11 14 54 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - hovedkontor 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil 917 08 199 
 E-post: einar.andersen@molde.kommune.no 
 Organisasjonsnr.: 976 663 268 
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Kommunerevisjonen ba i brev av 24.2.2015 om status for oppfølging av rapporten i samsvar 

med kommunestyrets vedtak. Revisjonen ba om at kommunen i sitt svar knytter kommentarer 

til hver av de ni ovennevnte anbefalingene. Interkommunal barneverntjenesten for Nesset, 

Sunndal og Tingvoll gav ønsket tilbakemelding i brev datert 28.4.2015. Uttalelsen ble for de 

anbefalinger som er knyttet til Nesset kommune (anbefaling 1 til 3) gitt på vegne av Nesset 

kommune. Uttalelsene knyttet til anbefaling 4 til 9 ble gitt på vegne av Sunndal kommune 

som vertskommune for barnevernsamarbeidet.  Kopi av nevnte brev følger vedlagt.  

   

Oppfølging av anbefalinger gitt av kommunestyret 2.10.2014  

Kommentarer til oppfølging av de tre anbefalingene til Nesset kommune gjengis kort i det 

følgende. For ytterligere informasjon viser vi til vedlegg 2.  

 

Anbefaling 1: … avklarer hvordan det overordnede samarbeidet, og gjennom dette 

forebyggingsarbeid, overfor barn og unge skal organiseres i egen kommune. 

Det er viktig at det avklares hvordan dette arbeidet skal inkludere 

barneverntjenesten. 

 

Oppfølging: Det opplyses i brev av 28.4.2015 at Nesset kommune har etablert et tverrfaglig 

team for barn og unge inntil 20 år. Møtene avholdes en gang hver måned, og er 

delt i en felles del og en del der enkeltsaker kan drøftes. Deltakere er BUP, 

PPT, barnevern, helsesøster og psykiatrisk sykepleier. Representant fra 

barnehager, skoler og andre deltar ved behov. Skolehelsetjenesten har ansvar 

for å kalle inn til møtene. 

 

Det opplyses videre at det er etablert et barnehageteam som møtes fire ganger 

hvert år. Deltakere er lederne for barnehagene og representanter fra 

helsestasjon og barnevern. Det er også etablert et skoleteam som for tiden 

følger opp ungdomsskoletrinnene. 

 

Anbefaling 2: … sikrer at de samarbeidsarenaene som er etablert videreutvikles og forbedres. 

 

Oppfølging: I mottatt brev redegjøres det for de samarbeidsfora som barneverntjenesten har 

med ulike instanser, og møtehyppighet for disse. 

 

Anbefaling 3: … avklarer hvordan den enkelte kommune skal organisere og gjennomføre 

tilsyn i fosterhjem. 

 

Oppfølging: Det informeres om at rådmennene i samarbeidskommunene 17.6.2014 vedtok 

at ansvaret for ordningen med tilsyn i fosterhjem fortsatt skal være forankret i 

barneverntjenesten. 

 

 

Oppfølging av anbefalinger gitt til Sunndal kommune som vertskommune for 

barnevernsamarbeidet 

Kommentarer til oppfølging av de seks anbefalingene til Sunndal kommune som verts-

kommune, gjengis kort i det følgende. For ytterligere informasjon viser vi til vedlegg 2. 

 

Anbefaling 4: … sikrer at barnevernsamarbeidet overholder frister i undersøkelsessaker. 
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Oppfølging: Det informeres om at barnevernet har arbeidet for å overholde fristene og 

ivareta god kvaliteten. Dette sikres blant annet gjennom faste ukentlige møter 

hvor nye meldinger gjennomgås og hvor det treffes avgjørelser. Det er jevnlig 

gjennomgang i barnevernsmøter av alle undersøkelsene i forhold til status. Det 

gis tilbakemelding om at det ikke var fristbrudd i barneverntjenesten i 

undersøkelsessakene i første halvår.  

 

Anbefaling 5: … sikrer at barnevernsamarbeidet utarbeider tiltaksplaner der det er etablert 

hjelpe- eller omsorgstiltak. 

    

Oppfølging: Det informeres om at ansatte i barneverntjenesten har deltatt på kursdag om 

tiltaksplaner, og at det er avholdt intern fagdag om tiltaksplaner.  

  

Anbefaling 6: … sikrer at barnevernsamarbeidet oppfyller antall oppfølgingsbesøk i 

fosterhjem  

    

Oppfølging: Det informeres om at barneverntjenesten for å sikre bedre kvalitet og 

oppfølging av barn i fosterhjem i 2014 etablerte eget team som arbeider med 

barn utenfor hjemmet. Det opplyses at det ved rapportering til Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet for 2. halvår 2014 var full 

måloppnåelse på området. 

 

Anbefaling 7: … sikrer at barnevernsamarbeidet har fokus på å få ansatt tilstrekkelig antall 

fagpersoner og beholde ansatte over tid. 

    

Oppfølging: Sunndal kommune opplyser at alle fagstillinger er besatt av ansatte med 

minimum 3-årig sosialfaglig utdanning eller annen relevant høyere utdanning. 

Sykefraværet er imidlertid høyt, men nedadgående fra 2013 til 2014. Merkantil 

stilling er økt fra 80 til 100 %. Det er utfordringer knyttet til å få inn sykevikar 

med relevant utdanning. Det er etablert ulike tiltak overfor ansatte i form av 

fadderordning, kurs, videreutdanning, veiledning.    

 

Anbefaling 8: … sikrer at barnevernsamarbeidet har tilgjengelig kompetanse innen psykisk 

helsevern. 

    

Oppfølging: Sunndal kommune har ansatt psykolog i 50 % stilling fra medio juni 2015. 

Stillingen skal ha hovedvekt på barn og unge. Fra sommeren 2014 til psykolog 

tiltrer, har sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse vært engasjert.  

 

Anbefaling 9: … sikrer at barnevernsamarbeidet får lokaler som er tilrettelagte for de 

tjenester som barnevernet skal yte. 

    

Oppfølging: Barneverntjenesten flyttet i februar 2015 inn i nye lokaler ved Amfi Sunndal. 

Dette er en midlertidig flytting inntil utbygging- og ombygging av opprinnelige 

lokaler er ferdig.  
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Kommunerevisjonens vurdering 

De kommunale barneverntjenestene rapporterer hvert halvår til Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet/ fylkesmannen på barnevernområdet. Rapporteringene omfatter 

blant annet overholdelse av frister i undersøkelsessaker og utarbeidelse av tiltaksplaner. 

Fylkesmannen sammenstiller og vurderer kommunenes rapportering. Ved behov følger 

fylkesmannen som tilsynsmyndighet opp den enkelte barneverntjeneste. 

 

Foreløpige KOSTRA-tall for 2014 viser at det ikke var undersøkelsessaker i Nesset kommune 

med behandlingstid over henholdsvis 3. måneder og 6. måneder i 2014. KOSTRA-tall for 

2014 viser videre at 14 av 14 barn i Nesset kommune med tiltak per 31.12.2014 hadde 

utarbeidet plan. For oppdatert informasjon vises det til www.ssb.no/statistikkbanken 

 

Nesset kommune gir i årsmelding for 2014 (side 131 og 132) nyttig informasjon om 

interkommunal barneverntjeneste, inkludert vurdering av måloppnåelse i 2014.  

 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal har vurdert tilbakemeldingen fra Nesset 

kommunen v/ Interkommunal barneverntjeneste Nesset, Sunndal og Tingvoll, og mener at 

mottatt informasjon er tilstrekkelig til at Kontrollutvalget i Nesset kommune kan avslutte 

saken.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Einar Andersen 

Forvaltningsrevisor 

 

 

Vedlegg: 

 Brev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal til Sunndal kommune, 24.2.2015  

 Brev fra Sunndal kommune til Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal, 28.4.2015. 

 

 

Kopi uten vedlegg:  

 Nesset kommune, v/ rådmann, 6460 Eidsvåg i Romsdal 

 Sunndal kommune, v/ rådmann, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra 

 Interkommunal barneverntjeneste Nesset, Sunndal og Tingvoll, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra 

http://www.ssb.no/statistikkbanken
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Eolus Vind Norge AS 

Kjøpmannsgata 50 

7500 STJØRDAL 

 

   

  

Vår dato: 10.08.2015        

Vår ref.: 201500399-12     

Arkiv: 511 Saksbehandler: 

Deres dato:    Mathilde Berg 

Deres ref.:    22959221/mbe@nve.no 

         

Eolus Vind Norge AS – Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nesset 

kommuner. Fastsetting av utredningsprogram 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fastsatt et utredningsprogram for Kjerringlia 

vindkraftverk i Gjemnes og Nesset kommuner, Møre og Romsdal fylke. NVE viser til melding fra Eolus 

Vind Norge AS datert 28.1.2015, høringsuttalelser i saken, møter og NVEs vurderinger i vedlagte 

«Bakgrunn for utredningsprogram».  

Utredningsprogrammet er fastsatt i medhold av forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter 

sektorlover av 19.12.2014.  

Virkningene av vindkraftverket med tilhørende infrastruktur, heretter kalt tiltaket, skal utredes. Der det 

foreligger flere alternativer for nettilknytning og adkomstvei skal samtlige utredes. For at 

vindkraftverket skal få en optimal utforming og produksjon er det viktig at det blir gitt fleksibilitet 

vedrørende type, antall og detaljplassering av vindturbinene og internveier. Utredningene skal baseres på 

den utbyggingsløsningen som tiltakshaver mener er mest sannsynlig. Ved planlegging og gjennomføring 

av utredningene skal NVEs vurderinger i Bakgrunn for utredningsprogram og høringsuttalelsene legges 

til grunn. Utredningsprogrammet og Bakgrunn for utredningsprogram er tilgjengelig på 

www.nve.no/vindkraft. 

Naturmangfoldloven trådte i kraft 1.7.2009. Utredningen av naturmangfold skal ta sikte på å gi et 

grunnlag for å kunne foreta vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det tas derfor forbehold om 

at NVE på eget grunnlag kan be om ytterligere informasjon om mulige virkninger for naturmangfold i 

konsesjonsprosessen.  

Konsekvensutredningen skal i nødvendig utstrekning omfatte de punktene som er skissert i 

vedlegg IV i forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover av 19.12.2014. På 

bakgrunn av forskriften, forslag til utredningsprogram, innkomne høringsuttalelser og egne 

vurderinger fastsetter NVE følgende krav til innholdet: 
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1. Tiltaksbeskrivelse 

Beskrivelse og begrunnelse for tiltaket 

 Det skal kort begrunnes hvorfor tiltaket omsøkes. Herunder skal tiltakshaver begrunne valg av 

lokalitet. 

 Planområdet, vindturbiner, veier, oppstillingsplasser, bygninger, areal for mellomlagring av 

komponenter, nettilknytning, kaier mv. skal beskrives og vises på kart. Shape- eller SOSI-filer for 

planområdet skal sendes til NVE. 

 Det skal kortfattet redegjøres for hvordan vindkraftprosjektet kan vurderes som et klimatiltak. 

Vindressurser, økonomi og produksjon 

 Vindressursene i planområdet skal dokumenteres. Omfang av vindmålinger på stedet og/eller 

metodikk/modeller som ligger til grunn for den beregnede vindressursen, skal oppgis. 

 Forventet årlig netto elektrisitetsproduksjon skal beregnes, og forutsetningene for beregningen skal 

oppgis. Faktorer som påvirker produksjonen skal vurderes, herunder ekstremvind, ising, turbulens 

og andre forhold. 

 Tiltakets antatte investeringskostnader, antall vindtimer (på merkeeffekt), drifts- og 

vedlikeholdskostnader i øre/kWh og forventet levetid skal oppgis. 

Vurdering av alternativer 

 På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap skal det gis en kort beskrivelse av forventet utvikling i 

planområdet og tilgrensende områder dersom vindkraftverket ikke realiseres (0-alternativet). 

 Dersom det vurderes en senere utvidelse av vindkraftverket skal dette området synliggjøres på kart. 

Forholdet til andre planer 

 Kommunale og/eller fylkeskommunale planer for tiltaksområdet skal omtales.  

 Tiltakets virkninger for områder som er vernet, eller planlagt vernet etter kulturminneloven, 

naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, og vassdrag vernet etter Verneplan for vassdrag, skal 

kortfattet vurderes. Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke verneformålet. 

 Det skal redegjøres for andre planer om vindkraftverk i nærheten. 

 Det skal angis hvilke offentlige og private tiltak som vil være nødvendig for gjennomføringen av 

tiltaket. 

 Det skal oppgis om tiltaket krever tillatelser fra andre offentlige myndigheter enn NVE. 

Infrastruktur og nettilknytning 

 Transportbehovet i anleggs- og driftsfasen skal beskrives.  

 Uttak/deponering av masser i forbindelse med bygging av atkomstvei, oppstillingsplasser og 

internveier skal gjøres rede for og illustreres på kart.  

 Alternative traseer for adkomstvei skal kartfestes og beskrives. 
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 Kapasitetsforholdene og eventuelle behov for tiltak i overføringsnettet skal beskrives. Beskrivelsen 

skal sees i sammenheng med andre planer for kraftproduksjon i området. Det skal redegjøres for i 

hvilken grad tiltaket kan påvirke forsyningssikkerheten og den regionale kraftbalansen. 

 Aktuelle kraftledningstraseer for tilknytning til eksisterende nett skal beskrives og vises på kart. 

Tilknytningspunkt, spenningsnivå, tverrsnitt, mastetype, rydde- og byggeforbudsbelte skal 

beskrives. Det skal gis en kortfattet vurdering av jordkabel som alternativ til luftledning. 

 Investeringskostnader for nettilknytning skal oppgis. 

 Det skal oppgis og kartfestes hvor mange bygninger som eksponeres for magnetfelt fra 

kraftledninger over 0,4 µT i årsgjennomsnitt. Beregningsgrunnlaget skal angis. For bygninger som 

eksponeres for magnetfelt over 0,4 µT i årsgjennomsnitt skal tiltak for å redusere magnetfeltet 

drøftes. Det skal kortfattet redegjøres for kunnskapsstatus og sentral forvaltningsstrategi på dette 

feltet. 

 Det skal gis en kortfattet beskrivelse av hvordan området kan tilbakeføres etter endt 

konsesjonsperiode. 

 

2. Prosess og metode 

I kapittel 3 gjennomgås hva som skal utredes i forbindelse med tiltaket. Følgende skal legges til grunn 

for konsekvensutredningen:  

 Både positive og negative virkninger ved tiltaket skal belyses for aktuelle tema. 

 Virkningene av nettilknytningen, adkomst- og internveier, oppstillingsplasser, bygninger, 

mellomlagring og eventuelle kaier skal omfattes i utredningen av temaene som er fastsatt i dette 

programmet. Plantilpasninger, traséjusteringer og/eller andre avbøtende tiltak skal vurderes. 

 Hvert enkelt utredningstema omtalt i kapittel 3 skal utredes separat. Temaenes innvirkning på 

hverandre bør omtales der det er relevant. Så langt det er mulig skal dobbeltregistrering av 

virkninger unngås. NVE krever at utredningene gjennomføres av kompetente fagmiljøer. 

 Tiltakshaver skal kontakte regionale myndigheter og berørt(e) kommune(r) i utredningsarbeidet. 

NVE forutsetter at tiltakshaver oppretter en samrådsgruppe. Gruppen skal bestå av representanter fra 

kommunen, berørte grunneiere og lokale organisasjoner/interessegrupper, herunder representanter 

fra lokalt og regionalt næringsliv. NVE anbefaler at tiltakshaver arrangerer tre samrådsmøter i 

utredningsprosessen før konsekvensutredning og søknad sendes NVE.  

 NVE anbefaler at det i utredningsarbeidet benyttes standard metodikk, herunder Miljødirektoratets 

håndbøker og NVEs veiledere, der dette vurderes som hensiktsmessig. Konsekvensutredningen skal 

ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. 

 Det skal kort redegjøres for datagrunnlag og metoder som er benyttet for å vurdere virkningene av 

vindkraftverket. Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget skal drøftes.  

 Det skal gjennomføres feltbefaring, dersom det ikke har blitt foretatt undersøkelser av naturmiljø av 

nyere dato. Feltbefaring bør normalt være minst tre feltdøgn. Behovet for ytterligere feltdøgn skal 

vurderes ut fra planområdets størrelse og potensialet for funn av naturtyper og rødlistede arter i 

området, herunder fugl. Vurderingen skal begrunnes. Tidspunkt for befaring, befaringsrute og 

utreders faglige bakgrunn skal oppgis. 
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 Behovet for før- og etterundersøkelser for naturmangfold skal vurderes. Forskningsresultater og 

erfaringer fra etablerte vindkraftverk i inn- og utland bør innhentes ved vurderingen. 

 

3. Tiltakets virkninger for miljø og samfunn 

Visuelle virkninger 

Landskap 

 Landskapet og landskapsverdiene i planområdet og tilgrensende områder skal beskrives, og tiltakets 

virkninger for landskapsverdiene skal vurderes. 

 Tiltakets visuelle virkninger for omkringliggende landskap skal beskrives og vurderes. 

 Vindkraftverket skal visualiseres fra representative steder; eksempelvis fra bebyggelse og verdifulle 

kulturminner/kulturmiljø som blir berørt av tiltaket. Visualiseringene bør også omfatte adkomst- og 

internveier, oppstillingsplasser og nettilknytning, der dette vurderes som hensiktsmessig. 

Fotostandpunktene og siktretning skal vises på et oversiktskart. 

 Det skal utarbeides et teoretisk synlighetskart som viser vindkraftverkets synlighet inntil 20 

kilometer fra planområdet.  

 Visuelle virkninger knyttet til lysmerking av vindturbiner skal vurderes kort. 

Fremgangsmåte:  

Virkninger for landskapet skal utredes i henhold til ny veileder «Veileder for vurdering av 

landskapsvirkninger ved utbygging av vindkraftverk» (2015). Veilederen er tilgjengelig på NVEs 

nettsted (www.nve.no).  

Ved hjelp av fotorealistiske visualiseringer skal tiltakets visuelle virkninger synliggjøres fra nær avstand 

(opp til ca. 2-3 km) og midlere avstand (fra ca. 3-10 km). Fotostandpunktene skal velges av fagutreder i 

samråd med berørt kommune. NVE ber også om at tiltakshaver vurderer forslag til fotostandpunkt i 

høringsuttalelsene i samråd med fagutreder og berørt kommune. 

Kulturminner og kulturmiljø  

 Tiltakshaver må ta kontakt med fylkeskommunen som kulturminnemyndighet for å få en vurdering 

av potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner i området. 

 Kjente automatisk fredete, vedtaksfredete og nyere tids kulturminner/kulturmiljø innenfor 

planområdet og nærliggende områder skal beskrives og vises på kart. Kulturminnenes og 

kulturmiljøenes verdi skal vurderes og det skal utarbeides et verdikart.  

 Direkte og visuelle virkninger av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal beskrives og vurderes. 

 Det skal redegjøres kort for hvordan virkninger for kulturminner kan unngås ved plantilpasninger. 

Fremgangsmåte: 

Relevant dokumentasjon skal gjennomgås, og kulturminnemyndighetene skal kontaktes. Den regionale 

kulturminnemyndighet er fylkeskommunen. Tiltakshaver skal ta kontakt med fylkeskommunen for å få 

en vurdering av potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner av fylkeskommunen i henhold 

til nye rutiner for vindkraft og kulturminneundersøkelser som ble iverksatt 1.12.2014. Der det er lavt 
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potensial for funn, skal det ikke foretas undersøkelser. Der det er vurdert middels potensial for funn, skal 

undersøkelser skje etter konsesjonsvedtak. I de tilfellene der det er vurdert høyt potensial, skal 

undersøkelser utføres parallelt med konsekvensutredning av tiltaket, altså før NVE treffer vedtak.  

Undersøkelser som innebærer inngrep i naturen kan kun foretas av fylkeskommunen, Sametinget, 

NIKU, de arkeologiske museene og sjøfartsmuseene innenfor deres gitte ansvarsområder. 

Riksantikvarens Rettleiar: Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar (2003), NVEs veileder 

3/2008 Visuell innvirkning på kulturminner og kulturmiljø og databasene Askeladden og SEFRAK-

registeret kan benyttes i utredningsarbeidet. Ved utarbeidelse av verdikart henvises det til Statens 

Vegvesens Håndbok V172.  

Friluftsliv og ferdsel 

 Det skal redegjøres for friluftsområder som berøres av tiltaket.  

 Det skal vurderes hvordan tiltaket vil påvirke friluftslivet i planområdet og tilgrensende områder.   

 Alternative friluftsområder med tilsvarende aktivitetsmuligheter skal kort omtales. 

Fremgangsmåte: 

Informasjon om dagens bruk av området og om alternative friluftsområder skal innhentes fra lokale 

myndigheter og aktuelle interesseorganisasjoner. Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og 

verdsetting av friluftslivsområder kan benyttes i utredningen. Viktige områder skal vises på kart. 

Naturmangfold 

Naturtyper og vegetasjon 

 Det skal utarbeides en oversikt over verdifulle og utvalgte naturtyper, prioriterte arter og truete og 

nær truete arter som kan bli berørt av tiltaket, jf. Miljødirektoratets håndbok nr. 13, nml. § 52 om 

utvalgte naturtyper og § 23 om prioriterte arter, Norsk rødliste for arter (2015) og Norsk rødliste for 

naturtyper (2011).  

 Potensialet for funn av truete og nær truete arter i området skal vurderes, jf. Norsk rødliste for arter 

(2015). 

 Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke naturtyper og arter, jf. opplisting i kulepunkt en under 

dette tema. 

Fremgangsmåte: 

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale og regionale 

myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Det skal foretas feltbefaring jf. kulepunkt 7 i kapittel 2 

Prosess og metode. Eventuelle funn av verdifulle og utvalgte naturtyper, prioriterte arter og truete og 

nær truete arter som kan bli vesentlig berørt av anlegget skal kartfestes/beskrives. Sensitive opplysninger 

skal merkes unntatt offentlighet og oversendes NVE som et eget dokument. Vurderingene av rødlistede 

naturtyper skal gjøres i henhold til rapporten Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og 

Miljødirektoratets håndbok 13 (Miljøfaglig Utredning, 2012). 

 

Fugl 

 Det skal utarbeides en oversikt over fugl som kan bli vesentlig berørt av tiltaket, med fokus på truete 

og nær truete arter, jf. Norsk rødliste for arter (2015), prioriterte arter jf. nml. §23, ansvarsarter og 

jaktbare arter. 
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 Potensialet for funn av truete og nær truete arter i området skal vurderes, jf. Norsk rødliste for arter 

(2015). 

 Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke fuglearter jf. opplisting i kulepunkt en under dette 

tema. Herunder skal områdets verdi som trekklokalitet, kollisjoner, elektrokusjon og 

redusert/forringet økologisk funksjonsområde vurderes. 

Fremgangsmåte: 

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale og regionale 

myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Det skal foretas feltbefaring jf. kulepunkt 7 i kapittel 2 

Prosess og metode. Kartlegging av fugl skal gjøres på hensiktsmessig tid av året med hensyn til 

hekketider og ev. trekksesong. Eksisterende registreringer og funn av hekkelokaliteter og trekkruter for 

rødlistede arter, prioriterte arter og ansvarsarter skal kartfestes/beskrives. Sensitive opplysninger skal 

merkes unntatt offentlighet og oversendes NVE som et eget dokument. 

Andre dyrearter 

 Det skal utarbeides en oversikt over dyr som kan bli vesentlig berørt av tiltaket. 

 Det skal vurderes om viktige økologiske funksjonsområder for kritisk truede, sterkt truede og 

sårbare arter i og i nær tilknytning til tiltaket kan bli berørt, jamfør Norsk rødliste for arter (2015).  

Fremgangsmåte: 

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale og regionale 

myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Det skal foretas feltbefaring jf. kulepunkt 7 i kapittel 2 

Prosess og metode. Trekkruter for hjortedyr og eksisterende registreringer av kritisk truede, sterkt truede 

og sårbare arter skal kartfestes/beskrives. Sensitive opplysninger skal merkes unntatt offentlighet og 

oversendes NVE som et eget dokument.  

 

Samlet belastning, jf. naturmangfoldloven § 10  

 Det skal vurderes om eksisterende eller planlagte inngrep i området kan påvirke forvaltningsmålene 

for de samme arter/naturtyper som vindkraftverket kan ha virkninger for. 

 Det skal vurderes om tilstanden og bestandsutviklingen til disse arter/naturtyper kan bli vesentlig 

påvirket.   

Fremgangsmåte: 

Vurderingene skal bygge på kjent og tilgjengelig informasjon om andre planer (jamfør forholdet til 

andre planer, 1. kapittel i utredningsprogrammet) og utredede virkninger for naturmangfold. I 

vurderingen skal det legges vekt på tiltakets virkninger for eventuelle forekomster av verdifulle 

naturtyper jamfør Miljødirektoratets Håndbok 13, Norsk rødliste for naturtyper (2011), utvalgte 

naturtyper utpekt jamfør nml. § 52 og økosystemer som er viktige økologiske funksjonsområder for 

truede arter i Norsk rødliste for arter (2015) og prioriterte arter utpekt jamfør nml. § 23. 

Sammenhengende naturområder med urørt preg og verneområder 

 Store sammenhengende naturområder med urørt preg kan ha stor verdi for naturmangfold, friluftsliv 

og ofte landskap. Det må gjøres en konkret vurdering av eventuelle virkninger for slike områder. 

 Tiltakets virkninger for verneområder skal beskrives jf. nml. § 49.  
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Forurensning 

Støy 

 Det skal vurderes hvordan støy fra vindkraftverket kan påvirke helårs- og fritidsboliger og 

friluftsliv. 

 Det skal utarbeides støysonekart for vindkraftverket som viser utbredelse av støy med medvind fra 

alle retninger. Bebyggelse med beregnet støynivå over Lden = 40 dB skal angis på kartet.  

Skyggekast 

 Det skal vurderes hvorvidt skyggekast fra vindturbinene kan få virkninger for bebyggelse og 

friluftsliv. 

 Det skal utarbeides et kart som viser faktisk skyggekastbelastning for berørte helårs- og 

fritidsboliger. Tidspunkt og varighet skal oppgis.  

Fremgangsmåte: 

Utredningene skal ta utgangspunkt i NVEs veileder Skyggekast fra vindkraftverk, Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) og Veileder til retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (M-128) utarbeidet av Miljødirektoratet. Det skal redegjøres for bruk av metodikk for 

beregning av støyutbredelse og skyggekast.  

Drikkevann 

 Tiltakets virkninger for kjente og planlagte drikkevann- og reservedrikkevannkilder skal vurderes. 

Virkninger i både anleggs- og driftsfase skal utredes. Fare for akutt forurensning av drikkevann og 

fare for avrenning over tid skal vurderes. 

 Nedbørsfelt for drikkevannskilder som kan bli berørt skal oppgis og avmerkes på kart. 

Fremgangsmåte: Mattilsynet og eiere/ansvarlige drivere av lokale vannverk skal kontaktes for 

dokumentasjon av drikkevannskilder som kan bli berørt og for vurdering av virkninger og avbøtende 

tiltak for drikkevann.  

Annen forurensning 

 Kilder til forurensning fra vindkraftverket i drifts- og anleggsfasen, herunder mengden av olje i 

vindturbinene og lagring av olje/drivstoff i forbindelse med anleggsarbeid, skal beskrives.  

 Avfall som forventes produsert i anleggs- og driftsfasen og planlagt avfallsdeponering skal 

beskrives.  

 Sannsynligheten for uforutsette hendelser og uhell skal vurderes. Virkninger ved eventuelle 

hendelser, og tiltak som kan redusere disse, skal beskrives.  

 Sannsynlighet for ising og risiko for iskast skal vurderes. Dersom ising vurderes som sannsynlig 

skal aktuelle tiltak som kan redusere ising beskrives, og kostnadene ved avisingssystemer og 

sikkerhetstiltak oppgis. 
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Nærings- og samfunnsinteresser 

Verdiskaping 

 Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i berørt kommune, herunder sysselsetting 

og verdiskaping lokalt og regionalt. Dette skal beskrives både for anleggs- og driftsfasen. 

Fremgangsmåte: 

Lokale/regionale myndigheter og lokalt/regionalt næringsliv skal kontaktes for innsamling av relevant 

informasjon. 

Reiseliv og turisme 

 Reiselivsnæringen i området skal beskrives kortfattet, og tiltakets mulige virkninger for reiseliv og 

turisme skal vurderes. 

Fremgangsmåte: 

Vurderingene bør baseres på informasjon innhentet hos lokale myndigheter, reiselivsnæringen og andre 

relevante informasjonskilder. Det bør innhentes erfaringer fra andre områder i Norge og eventuelt andre 

land. Forskningsresultater og erfaringer fra etablerte vindkraftverk i inn- og utland bør innhentes for å 

belyse virkninger for reiseliv og turisme.  

Landbruk 

 Det skal gjøres en kortfattet vurdering av tiltakets eventuelle virkninger for jord- og skogbruk, 

herunder beite, jakt og fiske. 

Fremgangsmåte: 

Lokale og regionale landbruksmyndigheter bør kontaktes for innsamling av informasjon om nåværende 

og planlagt arealbruk til landbruksformål.  

Luftfart (sivil og militær) og kommunikasjonssystemer 

 Det skal vurderes om tiltaket kan påvirke mottakerforhold for TV- og radiosignaler hos nærliggende 

bebyggelse. 

 Det skal redegjøres for hvordan tiltaket vil påvirke omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg 

og kommunikasjonsanlegg for luftfarten.  

 Tiltakets eventuelle innvirkning på ut- og innflygingsprosedyrene for nærliggende flyplasser skal 

beskrives kort. 

 Det skal vurderes om vindkraftverket og tilhørende kraftledninger utgjør ytterligere hindringer for 

luftfarten, spesielt for lavtflygende fly og helikoptre. 

Fremgangsmåte: 

Forsvarsbygg og Avinor AS, ved flysikringsdivisjonen, skal kontaktes for vurdering av tiltaket. Aktuelle 

operatører av lavtflygende fly og helikoptre bør også kontaktes. Norkring AS skal kontaktes for 

innsamling av informasjon vedrørende mulige virkninger for mottaksforhold for radio- og TV-signaler. 
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4. Formidling av utredningsresultatene 

Konsekvensutredningen skal vedlegges konsesjonssøknaden og sendes NVE digitalt i ett dokument. Alle 

fagutredninger skal gjøres tilgjengelig digitalt. Tiltakshaver skal sende fem papireksemplarer til NVE. 

Dokumentene vil bli sendt på høring og gjøres tilgjengelig på Internett.  

Tiltakshaver skal utforme et kortfattet sammendrag av konsekvensutredningen beregnet for offentlig 

distribusjon. NVE anbefaler at det utformes en enkel brosjyre.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

  

 

Rune Flatby 

avdelingsdirektør 

Arne Olsen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

  

   

   

  

Kopi til: 

ANGVIK BYGDELAG 

Angvik Gamle Handelssted 

Anne  Aamodt 

Avinor AS 

Duelva Hyttelag v/Sissel Paula Sørvik Gjendem 

Forsvarsbygg 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Gjemnes kommune 

Hugo Haltvik 

Høgberget Hyttegrend v/Øystein Angvik 

Høgtun Folkehøgskole SA 

Istad Nett AS 

Miljødirektoratet 

Nesset kommune 

Norges Miljøvernforbund 

Norkring AS v/Terje Nordtorp 
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Olaf Holm 

Osenvassdraget fiskelag v/Karl Erik Erikson 

Osmarka Bygdalag 

Osmarka Idrettslag v/Alf Ottar Dahlen 

Osmarka Utmarkslag SA 

Samediggi/Sametinget 
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Nesset kommune Arkiv: M50 

Arkivsaksnr: 2009/1150-37 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 92/15 03.09.2015 

Nesset kommunestyre 69/15 17.09.2015 

 

Ny behandling - renovasjonsavgift for hytter i området rundt Aursjøen 

Vedlegg 

1 Særutskrift Søknad om redusert renovasjonsavgift for hytter i området rundt Aursjøen 

2 Særutskrift - Hytterenovasjon - endring av vedtak i K-sak 44/10 

 

 

Rådmannens innstilling 

Hytter og fritidsboliger i området rundt Aursjøen, Nesset kommune, får redusert renovasjonsavgift. 

Avgiften fastsettes til 30 % av standard husholdningsavgift. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.  

 

Det ble ikke fremmet noen alternative forslag.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Renovasjonsavgift for hytter i området rundt Aursjøen beholdes uendret. 

 

 

 

Saksopplysninger 

I møte 7.05.15 behandlet formannskapet i sak 45/15 søknad fra eiere av hytter rundt Aursjøområdet i 

Nesset om redusert renovasjonsavgift.   
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Rådmannens innstilling var følgende:  

Årsgebyr for hytte og fritidsboliger i området rundt Aursjøen, Nesset kommune reduseres til 50 % av 

fastsatt gebyr for fritidsbolig. (D.3 årsgebyr fritidsbolig, levering felles oppsamlingspunkt 

(hyttecontainer)) 

I formannskapets møte 7.5.2015ble det fremmet utsettelsesforslag og følgende vedtak ble fattet:  

Saken utsettes, og oversendes til utvalg for teknisk, næring og miljø for utarbeidelse av nytt regelverk 

for renovasjon for fritidsboliger. 

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø behandlet saken i møte 13.05.15 fattet følgende vedtak: 

Teknisk, næring og miljø ber administrasjonen legge fram sak til formannskapet juni 2015 om 

fritidsrenovasjon i Nesset.  Det er selvkostprinsippet som skal danne grunnlaget for beregningen.  Det 

må også vurderes om det er mulig å differensiere jfr. Sunndal kommune. 

 

Renovasjon/avfallsgebyr: 

Etter forurensningsloven § 30 skal kommunen sørge for innsamling av husholdningsavfall. 

Kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall skal finansieres gjennom avfallsgebyr, jf.  

Forurensningsloven § 34.   

 

Forurensningsloven kap.5 gir altså kommunene rett og plikt til å ha en renovasjonsordning. En 

lovpålagt plikt til å samle inn avfall fra fritidseiendommer på lik linje med annet husholdningsavfall. 

Det innebærer at også fritidseiendommer er gebyrpliktig.  

 

Selvkostprinsippet: 

Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det satt et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag 

for innbyggernes brukerbetaling. Avfallsgebyret skal gå til dekning av kostnader forbundet med 

avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll mv. 

Brukerbetaling skal dekke de totale kostnader ved å produsere tjenesten.  

 

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven  

§ 6-1.  

 

Nesset kommune er medeier i RIR – Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. 

Selskapet er et avfallsselskap eid av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og 

Nesset. Selskapet drives etter lov om interkommunale selskap, på vegne av medlemskommunene og i 

henhold til delegasjon utøve den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har 

etter forurensningsloven – med mindre det er unntatt i kommunale vedtak. Eierne hefter for selskapets 

disposisjoner og kapitalkostnader i forhold til antallet innbyggere i den enkelte eierkommune. Nesset 

kommune har et prosentvis eieransvar på 6 % og betaler derav et årlig driftstilskudd til selskapet.  

 

Viser her til vedtatt økonomiplan for 2015 – 2018. For tjenesteområdet renovasjon er det for året 2015 

budsjettert med driftsutgifter på kr 4 582 279 og inntekter med kr 4 600 778. Selvkostfondet pr 

31.12.15 utgjør kr 659 624 og forventes ved utgangen av 2019 å være lik 0.  

 

Renovasjon – gebyrsats standardabonnement ble fra 2014 til 2015 økt med 15% fra kr 3401 til kr 

3913, jfr. kommunestyret sitt vedtak 11.12.2014. 

 

Som nevnt ovenfor er RIR kommunens verktøy til innsamling og behandling av avfall. Det er 

utarbeidet egen forskrift for tvungen renovasjon som er felles for alle RIR-kommunene.  

 

Formålet med forskriften er: 
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 Å sikre en miljømessig og økonomisk forsvarlig oppsamling,  

 Innsamling 

 Transport og sluttbehandling av avfall 

 Fremme avfallsreduksjon 

 Legge til rette for gjenvinning gjennom kildesortering i RIR kommunene 

 

Antall abonnement og renovasjonsgebyr fordelt på kommuner pr 1.1.2014 
      

Kommune Innb. 
pr.1.1.2014 

Standard 
abonnem. 

Standard 
med 
kompost 

Standard 
delt med 
nabo 

Abonnement 
kompost 
delt med 
nabo 

Hytte-
abonnement 

Gebyr 
Standard 
umv.  

Kom. 
Påslag  

Aukra 3377 1022 82 16 0 116 3175 105 

Eide 3471 1049 59 104 3 160 3223 153 

Fræna 9720 3376 116 129 13 725 3127 57 

Gjemnes 2565 857 91 67 12 717 3478 408 

Midsund 2036 688 79 50 16 102 3274 204 

Molde 26048 5509 454 50 22 656 3056 -14 

Nesset   3001 986 87 80 17 567 2721 -349 

Sum  13487 968 496 83 3048   

 

  

 

Selvkost i offentlig forvaltning:  

Det rettslige utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger kan pålegges å yte noe til 

fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. I mange tilfeller vil kommunen være forvalter/eier av varer 

eller tjenester som borgerne er forpliktet til å benytte seg av. I slike tilfeller kreves lovhjemmel for å 

kreve betaling fra brukerne. Dette utelukker imidlertid ikke at ytelsen kan bero på en avtale eller gis 

ved en frivillig disposisjon.  

For flere tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetaling. Det 

er kun for avfall det er regulert i lovteksten at betaling skal skje etter selvkostprinsippet. For andre 

områder kommunen ønsker full inndekning av selvkost må det vedtas av kommunestyret. 

Selvkost defineres som den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller 

tjeneste. Merkostnader knyttet til tjenesten vil både være kostnader som er uavhengig av produsert 

mengde (faste kostnader) og kostnader som varierer med omfang (variable kostnader).  

Nesset kommune er medeier i Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) og 

dette selskapet ivaretar Nesset kommune sine oppgaver innen innsamling og behandling av avfall fra 

husholdninger, hytter og fritidseiendommer. Kommunen kjøper renovasjonstjenesten fra RIR.  

Det er kommunen som administrerer ordningen og må rapportere til RIR om antall abonnenter til enhver 

tid. I tillegg er det kommunens oppgave er å fastsette gebyr og kreve inn disse. Rådmannen legger fram for 

kommunestyret forslag til renovasjonsgebyr ut fra en forkalkyle på selvkost. Neste års budsjett framskrives 

med grunnlag av inneværende års regnskap, tillegg for lønns- og prisvekst, samt justert for aktiviteten. Ut 

fra prinsippet om likebehandling av brukerne skal kommunestyret fastsette og fordele gebyrene mellom de 

ulike brukergruppene.  

 

Når årsregnskapet avsluttes lages det etterkalkyler etter samme modell som forkalkylen. Indirekte 

kostnader beregnes ut ifra fastsatte fordelingsnøkler og det beregnes kalkulatoriske kapitalkostnader 

(beregningene gjennomgås nærmere senere i rapporten). Til slutt foretas avsetning til eller bruk av 

bundne fond. 
 

Differensiering av gebyr hytterenovasjon:  
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Rådmannen legger til grunn at Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at administrasjonen vurderer om 

det er mulig å differensiere fritidsrenovasjon og viser her til Sunndal kommune.  

 

I saksframlegg til formannskapet sitt møte 7.05.15 har rådmannen foretatt en vurdering av innkomne 

søknader med krav om redusert renovasjonsavgift for hytter i området rundt Aursjøen og skriver i sitt 

saksframlegg: 

 

Kommunestyret sitt vedtak av 22.05.15 er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, men kommunestyret 

kan etter anmodning fra andre eller av eget tiltak endre sitt eget vedtak.   

 

Renovasjonsavgift skal være betaling for renovasjonstilbudet, ikke for hvilken faktisk bruk den enkelte 

eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt en som eier av fritidseiendom ved Aursjøen benytter seg av 

renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen 

betydning for den plikten en har til å betale for hytterenovasjon. 

 

Det søkes om inntil 50 % reduksjon i avfallsgebyret for alle hytter i området rundt Aursjøen.  

Forurensningsloven § 34 åpner for at kommunen kan fastsette differensierte gebyrer. Dette har 

kommunen alt gjort ved å fastsette et lavere gebyr for fritidseiendommer og hytter i forhold til vanlige 

husholdninger. En kommune kan med hjemmel i § 34, 2.ledd også fastsette lavere avfallsgebyr for 

hytter innenfor et geografisk område. Her er det objektive trekk ved eiendommene som kan gi 

grunnlag for reduksjon innenfor dette geografiske området.  

 

I klage fra hytteeierne blir det vist til at Sunndal kommune har vedtatt en lavere sats for alle hytter i 

Torbudalen.  

 

Det er riktig at Sunndal kommune har vedtatt en redusert avgift for eiere hytter i Torbudalen. Den 

reduserte avgiften er begrunnet med at veien er vinterstengt og at det er svært vanskelig 

tilkomstmuligheter i store deler av året. I sitt saksframlegg i forbindelse med innføring av 

hytterenovasjon fra 1.1.2013 skriver kommunen at selv om dette er en periode på året da også mange i 

andre deler av kommunen ikke benytter seg av hyttene sine, så mener vi hyttene i Torbudalen skal ha 

et lavere gebyr. For 2015 har Sunndal kommune vedtatt en lav sats for fritidseiendommer i området 

Torbudalen. (lav sats er 20 % av husholdningsgebyret – kr 673).  

 

Slik rådmannen vurderer saken er det flere objektive forhold som gjør at hyttene i dette området bør få 

redusert renovasjonsavgift.  For det første så ligger selve Aursjøen i dag som en kile mellom 

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Dalsiden landskapsvernområde. Det er som hovedregel ikke 

tillatt med motorferdsel innenfor landskapsvernområdet. Veien opp til Aursjøen er stengt i perioden 1. 

desember til 1. juni, noe som fører til vanskelig tilkomstmuligheter store deler av året.  

 

Rådmannen tilrår at det blir innført et lavere gebyr for hyttene i området rundt Aursjøen og forslår at 

avfallsgebyret reduseres med 50 % av fastsatt sats for hytterenovasjon. (D.3) 
 

Vurdering 

Selvkostprinsippet:  

Rådmannen er av den klare oppfatning av kommunen følger gjeldende regelverk når det gjelder 

selvkostprinsippet. Kommunen som medeier i RIR betaler et fast tilskudd til selskapet og det er denne 

summen sammen med et påslag av indirekte kostnader som danner grunnlaget for beregning av 

renovasjonsgebyr.  

 

Differensiering av renovasjonsavgift: 
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Kommunestyret vedtok i møte 22.05.14 og innføre tvungen renovasjon for hytter og fritidshus i hele 

kommunen. Videre fastsettes den årlig avgiften av kommunestyret. Ved behandlingen budsjettet for 2015 

vedtok kommunestyret satser for renovasjonsavgift og fastsatte et lavere gebyr for hytte- og 

fritidsrenovasjon enn for et standard husholdningsabonnement (differensiering).  

 

Dersom kommunestyret vedtar å differensiere med en lavere sats for et hytterenovasjon innenfor et bestemt 

område eller generelt, vil dette medføre at avgiften på standard husholdningsavgift må økes 

(selvkostprinsippet). Alle kostnader i forbindelse med denne avfallshåndteringen skal dekkes av de som 

mottar tjenesten.  

 

Det er kun objektive kriterier som skal legge til grunn ved en differensiering. Det er ikke anledning til å 

differensiere etter hvor mange som inngår i holsholdningen. Det vil si at en enslig minstepensjonist må 

betale samme avgiften som en storfamilie. Her er det likhetsprinsippet som trer inn. Lik avgift for likt 

abonnement.  

 

En økning av standard husholdningsavgift vil for mange medføre en økt økonomisk belastning.  

En differensiering skal skje ut fra objektive kriterier.  

 

Det er innført tvungen renovasjon for bebygd eiendom. Av kommunens vedtatte reglement går det 

fram at det ikke skal gis fritak for gebyr, hverken for bolig, fritidshus eller setrer, med mindre de er 

dokumentert ubeboelige. Det åpnes for unntak for fraflyttede boliger under særlige forhold. Under 

renovering som fører til at bolig, fritidshus eller seter er ubeboelig i minimum 6 mnd., kan det gis 

fritak. Fritak gjelder uansett for maks. 24 måneder av gangen uansett grunn og eier plikter å melde fra 

om fritaksgrunnen frafaller i løpet av den tiden.  
 

Ut fra ovenstående og etter en samlet vurdering velger rådmannen å legge fram ny innstilling i saken som 

medfører en differensiering av hytte og fritidsrenovasjon innenfor et geografisk området basert på 

objektive kriterier. 
 

Rådmannen foreslår at satsene fastsettes slik: 

 Årsgebyr standardabonnement. 

 Årsgebyr fritidsbolig, levering felles oppsamling ca 50 % av standardabonnement husholdning. 

 Årsgebyr fritidsbolig i et geografisk område rundt Aursjøen 30 % av standardabonnement 

husholdning.  

Økonomiske konsekvenser 

Ingen for kommunen. Det er «de andre» tjenestemottakerne som må dekke inn redusert gebyr fra 

fritidsrenovasjon.  

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: M50 

Arkivsaksnr: 2009/1150-35 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 45/15 07.05.2015 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 14/15 13.05.2015 

Nesset formannskap  04.06.2015 

 

Søknad om redusert renovasjonsavgift for hytter i området rundt Aursjøen 

Vedlegg 

1 Søknad om reduksjon for renovasjon på fritidshus—Aursjøen hytteområde 

2 Underskrift av hytteeiere 

3 Gebyr renovasjon gjeldende fra 1.1.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Årsgebyr for hytte og fritidsboliger i området rundt Aursjøen, Nesset kommune reduseres til 50 % av 

fastsatt gebyr for fritidsbolig. (D.3 årsgebyr fritidsbolig, levering felle oppsamlingspunkt 

(hyttecontainer)) 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

Saken utsettes, og oversendes til utvalg for teknisk, næring og miljø for utarbeidelse av nytt 

regelverk for renovasjon for fritidsboliger. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Saken utsettes, og oversendes til utvalg for teknisk, næring og miljø for utarbeidelse av nytt regelverk 

for renovasjon for fritidsboliger. 

 

 



Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Saken ble ekspedert til møtedeltakernes iPdad 11.5.2015 

Magne Bugge stilte spørsmål om sin habilitet.  Magne Bugge ble enstemmig erklært habil. 

Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 

Teknisk, næring og miljø ber administrasjonen legge fram sak til formannskapet juni 2015 om 

fritidsrenovasjon i Nesset.  Det er selvkostprinsippet som skal danne grunnlaget for beregningen.  Det 

må også vurderes om det er mulig å differensiere jfr. Sunndal kommune. 

 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Teknisk, næring og miljø ber administrasjonen legge fram sak til formannskapet juni 2015 om 

fritidsrenovasjon i Nesset.  Det er selvkostprinsippet som skal danne grunnlaget for beregningen.  Det 

må også vurderes om det er mulig å differensiere jfr. Sunndal kommune. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre vedtok i møte 22.05.14, sak 43/14 å endre sitt tidligere vedtak i sak 44/10 av 

20.05.2010 vedrørende tvungen renovasjonsavgift for hytter/fritidshus.  

 

I vedtak K-sak 44/10 var hytter over kote 300 moh fritatt for tvungen renovasjon så fremt de var 

knyttet til renovasjonsordningen RIR med minst et husholdningsabonnement. Slik dette vedtaket var 

formulert var dette i strid med forurensningsloven § 30 når det gjelder muligheten til å gjøre unntak for 

bestemte eiendommer og med likhetsprinsippet som gjelder for offentlig forvaltning.   

 

Det nye vedtaket i sak 43/14 av 22.05.14 lyder: 

«Nesset kommunestyre vedtar at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele 

kommunen, jfr. Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30 og forskrift om tvungen renovasjon 

mv i RIR-kommunene vedtatt i sak 151/11 kommunestyremøte 8.12.11.  

 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av kommunestyret.  

 

Ordningen gjennomføres fra og med 01.07.2014.» 

 

Vedtaket ble satt i verk og krav om innbetaling av renovasjonsavgift ble utsendt. I ettertid har 

kommunen mottatt en del henvendelser/kommentarer og klager vedrørende tvungen hytterenovasjon. 

Med få unntak er dette klager fra eiere av hytter i området rundt Aursjøen.  

 

Tor Erik Aarstad har ved brev av 28.03.15 klaget på vegne av hytteeiere (gnr 123) ved Aursjøen 

hytteområde. Til klagen fulgte en liste som var undertegnet av 17 hytteeiere. Videre er det innkommet 

klage fra Gudbjørg Opsal, Trygve Siira og Erling Rød. I ettertid viser det seg at Erling Rød ikke står 

oppført i matrikkelen som eier av hytte i området og kommunens krav om innbetaling av 

hytterenovasjon er frafalt og slettet.  

 

Innholdet i klagene fra hytteeierne er mellom annet begrunnet med:  

 Dette er en påtvunget tjeneste som ikke er etterspurt eller behov for 

 Det har hittil ikke vært problemer med forsøpling, helseskade eller skader på naturen 

 Hyttene har ikke innlagt vann eller strøm 



 Veien til Aursjøen er stengt for allmenn ferdsel i perioden 1. desember til 1. juni. 

 Nabokommunen Sunndal har innført differensierte takster for Aursjøen/Torbudalen 

 

Det søkes om minimum 50 % reduksjon i renovasjonsavgiften for alle hytter på Aursjøen hytteområde.  

Ut fra opplysninger i kommunens eiendomsregister Komtek gjelder dette ca 45 hytter og 

fritidseiendommer i området rundt Aursjøen. Renovasjonsavgiften for hytte/fritidseiendommer er for 

året 2015 fastsatt til kr. 1471 eks. mva. Standardabonnement for husholdningsavfall er fastsatt til kr 

3129 eks. mva.  

 

Avfallsgebyr: 

Etter forurensningsloven § 30 skal kommunen sørge for innsamling av husholdningsavfall. 

Kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall skal finansieres gjennom avfallsgebyr, jf. 

Forurensningsloven § 34.   

 

Forurensningsloven kap.5 gir altså kommunene rett og plikt til å ha en renovasjonsordning. En 

lovpålagt plikt til å samle inn avfall fra fritidseiendommer på lik linje med annet husholdningsavfall. 

Det innebærer at også fritidseiendommer er gebyrpliktig.  

 

Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det satt et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag 

for innbyggernes brukerbetaling. Avfallsgebyret skal gå til dekning av kostnader forbundet med 

avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll mv. 

Brukerbetaling skal dekke de totale kostnader ved å produsere tjenesten.  

 

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven  

§ 6-1.  

 

Nesset kommune har i møte 8.12.2011 sak 151/11 vedtatt «Reglement for saksbehandling ved søknad 

om fritak/endring i kommunale gebyrer.» 

 

Formålet med reglementet er å gi retningslinjer for søker og saksbehandler som ved søknad om 

reduksjon eller fritak for kommunale avgifter, berøres av kommunens til enhver tid gjeldende 

renovasjonsforskrift og vann- og avløpsforskrift. Retningslinjene søker å oppnå en forutsigbar 

søknadsprosess der krav til likebehandling og begrunnelse blir oppfylt. Retningslinjene er et 

supplement til de gjeldene forskrifter. 

 

Reglement for saksbehandling ved søknad om fritak/endring av kommunale gebyrer gjelder også for 

hytterenovasjon. Hovedregelen er at enhver registrert grunneiendom med privat husholdning som i 

hovedsak bidrar til å gi beboeren(e) rom for kvile og anledning til matstell er å betrakte som en bolig 

og dermed produsere husholdningsavfall. Hytter og fritidsbolig kommer inn under denne 

bestemmelsen.  

 

Punkt 4.2 i kommunens reglementet for fritak/endring av kommunale gebyrer heter det: 

Fritidshus/hytte/seter får ikke innvilget redusert renovasjonsgebyr da de allerede har laveste gebyrsats.  

Imidlertid åpnes det for under punkt 3 at det kan gis fritak for renovasjonsgebyr dersom det er 

forbundet med helserisiko å bruke bygningen eller fritidseiendommen er ubeboelig.  

 

Saken her gjelder hytter som er i bruk deler av året. Kommunens reglement hjemler ikke adgang til å 

redusere den fastsatte avgiften for hytte- og fritidsrenovasjon.   

 

 



Vurdering 

Kommunestyret sitt vedtak av 22.05.15 er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, men kommunestyret 

kan etter anmodning fra andre eller av eget tiltak endre sitt eget vedtak.   

 

Renovasjonsavgift skal være betaling for renovasjonstilbudet, ikke for hvilken faktisk bruk den enkelte 

eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt en som eier av fritidseiendom ved Aursjøen benytter seg av 

renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen 

betydning for den plikten en har til å betale for hytterenovasjon. 

 

Det søkes om inntil 50 % reduksjon i avfallsgebyret for alle hytter i området rundt Aursjøen.  

Forurensningsloven § 34 åpner for at kommunen kan fastsette differensierte gebyrer. Dette har 

kommunen alt gjort ved å fastsette et lavere gebyr for fritidseiendommer og hytter i forhold til vanlige 

husholdninger. En kommune kan med hjemmel i § 34, 2.ledd også fastsette lavere avfallsgebyr for 

hytter innenfor et geografisk område. Her er det objektive trekk ved eiendommene som kan gi 

grunnlag for reduksjon innenfor dette geografiske området.  

 

I klage fra hytteeierne blir det vist til at Sunndal kommune har vedtatt en lavere sats for alle hytter i 

Torbudalen.  

 

Det er riktig at Sunndal kommune har vedtatt en redusert avgift for eiere hytter i Torbudalen. Den 

reduserte avgiften er begrunnet med at veien er vinterstengt og at det er svært vanskelig 

tilkomstmuligheter i store deler av året. I sitt saksframlegg i forbindelse med innføring av 

hytterenovasjon fra 1.1.2013 skriver kommunen at selv om dette er en periode på året da også mange i 

andre deler av kommunen ikke benytter seg av hyttene sine, så mener vi hyttene i Torbudalen skal ha 

et lavere gebyr. For 2015 har Sunndal kommune vedtatt en lav sats for fritidseiendommer i området 

Torbudalen. (lav sats er 20 % av husholdningsgebyret – kr 673).  

 

Slik rådmannen vurderer saken er det flere objektive forhold som gjør at hyttene i dette området bør få 

redusert renovasjonsavgift.  For det første så ligger selve Aursjøen i dag som en kile mellom 

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Dalsiden landskapsvernområde. Det er som hovedregel ikke 

tillatt med motorferdsel innenfor landskapsvernområdet. Veien opp til Aursjøen er stengt i perioden 1. 

desember til 1. juni, noe som fører til vanskelig tilkomstmuligheter store deler av året.  

 

Rådmannen tilrår at det blir innført et lavere gebyr for hyttene i området rundt Aursjøen og forslår at 

avfallsgebyret reduseres med 50 % av fastsatt sats for hytterenovasjon. (D.3) 

Økonomiske konsekvenser 

Avfallsgebyr skal fastsettes på grunnlag av selvkostprinsippet. Det er ca. 45 hytter i området rundt 

Aursjøen som blir berørt av vedtaket ved innføring av redusert avfallsgebyr. I sum utgjør dette ca.  

kr. 33 000 i mindre inntekter.  

 

Betydning for folkehelse 

Liten 



 

Nesset kommune Arkiv: M50 

Arkivsaksnr: 2009/1150-30 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 16/14 15.05.2014 

Nesset kommunestyre 43/14 22.05.2014 

 

Hytterenovasjon - endring av vedtak i K-sak 44/10 

Vedlegg 

1 Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene - endelig vedtak 

2 Reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr 

3 Innføring hytterenovasjon - utsatt frist 

4 Vedtatt reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr 

5 Hytterenovasjon - vedtak i K sak 44/10 

6 Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene (vedlegg lagt til før kommunestyrets 

behandling) 

 

 

Rådmannens innstilling 

Vedtak i K-sak 44/10 endres.  

 

Nesset kommunestyre vedtar at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele 

kommunen, jfr. Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30 og forskrift om tvungen 

renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i sak 151/11 kommunestyremøte 8.12.11.  

 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av kommunestyret.  

 

Ordningen gjennomføres fra og med 01.07.2014. 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Vedtak i K-sak 44/10 endres.  

 



Nesset kommunestyre vedtar at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele 

kommunen, jfr. Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30 og forskrift om tvungen 

renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i sak 151/11 kommunestyremøte 8.12.11.  

 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av kommunestyret.  

 

Ordningen gjennomføres fra og med 01.07.2014. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Vedtak i K-sak 44/10 endres.  

 

Nesset kommunestyre vedtar at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele 

kommunen, jfr. Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30 og forskrift om tvungen 

renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i sak 151/11 kommunestyremøte 8.12.11.  

 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av kommunestyret.  

 

Ordningen gjennomføres fra og med 01.07.2014. 

 

 

Saksopplysninger 

Følgende vedtak ble fattet av i Nesset kommunestyre i møte 20.05.2010: 

 

Det vises til forskrift om tvungen renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i Nesset kommunestyre i 

k-sak 113/98, av 27.10.98. 

 

I medhold av Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30, vedtar Nesset kommunestyre at det 

skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele kommunen i et geografisk avgrenset 

område begrenset opp til kote 300 moh. 

Hytter / fritidseiendommer over kote 300 moh fritas for tvungen renovasjon så fremt de er knyttet til 

renovasjonsordningen i RIR med minst et husholdningsabonnement. 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av kommunestyret. 

 

Ordningen gjennomføres fra og med året 2011. 

 

Innføringen av hytterenovasjon for hytter/fritidshus under 300 moh ble utsatt til 01.07.2011, jfr K-

sak12/11 den 03.02.11.  

 

Ny forskrift om tvungen renovasjon for RIR-kommunene, Møre og Romsdal trådte i kraft 11.07.13. 

Denne forskriften ble vedtatt av Nesset kommunestyre i sak 41/13 møte 30.05.13.   

 

Videre har Nesset kommune vedtatt et eget reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr, K-sak 

151/11.  

 



Grunnen til at kommunen innførte reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyrer var mellom 

annet at Nesset kommune stadig fikk inn søknader om fritak for eller søknad om reduserte kommunale 

gebyr. Årsakene til søknad om fritak var mange. Typiske eksempler er: 

 

 fritidsbolig er ikke i bruk 

 beboer har fått fast plass på institusjon 

 bolig er under renovering 

 bolig er midlertidig fraflyttet 

 bygningen er ikke beboelig/egnet til varig opphold 

 

Søknadene ble tidligere behandlet etter skjønn og retningslinjer gitt i forskrift om tvungen renovasjon. 

For å oppnå en større grad av likebehandling og forutsigbarhet for brukerne, var det ønskelig å 

utarbeide et reglement for saksbehandling ved søknad om fritak/reduksjon av kommunale gebyr. Et 

slikt reglement mente en ville gjøre saksbehandlingen enklere. 

 

I henhold til forskrift, er det tvungen renovasjon for bebygd eiendom.  

 

Av vedtatte reglement går det fram at det ikke skal gis fritak for gebyr, hverken for bolig, fritidshus 

eller setrer, med mindre de er dokumentert ubeboelige. Det åpnes for unntak for fraflyttede boliger 

under særlige forhold. Under renovering som fører til at bolig, fritidshus eller seter er ubeboelig i 

minimum 6 mnd., kan det gis fritak. Fritak gjelder uansett for maks. 24 måneder av gangen uansett 

grunn og eier plikter å melde fra om fritaksgrunnen frafaller i løpet av den tiden. Eiere av 

fritidseiendom i Nesset over 300 moh, slipper renovasjonsgebyr dersom han/hun har minst 1 

standardabonnement i RIR fra før. For boliger der det ønskes redusert gebyr, kreves det at boligens 

status endres til fritidsbolig. Det må søkes særskilt om dette. 

Fritidsbolig/seter har allerede laveste gebyrsats og noen videre reduksjon kan ikke gis. 

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigmelding utløser renovasjonsgebyr. 

 

Nesset kommune har etter at vedtak om innføring av hytterenovasjon og reglement for fritak/reduksjon 

i kommunale gebyrer mottatt en rekke henvendelser og klager fra hytteeiere som hevder at kommunen 

driver med usaklig forskjellsbehandling. Flere hevder at kommunen ikke har adgang til å frita 

hytte/fritidseiendommer over kvote 300 moh for tvungen renovasjon med den begrunnelse at de alt er 

knyttet til renovasjonsordningen i RIR.  

 

Det er i dag registrert 560 avtaler om hytterenovasjon. Av disse er det registrert 30 hytter over 300 

moh. som ikke har et standardabonnement i RIR. Disse 30 har i dag fått pålegg om å betale 

hytterenovasjon. Renovasjonsavgiften er kr 1598 pr hytte, totalt kr 47.940 for 30 hytter. Hvor mange 

hytter som har en beliggenhet over 300 moh og som har et standardabonnement i RIR har vi ikke pr i 

dag oversikt over.  

 

Etter forurensningsloven § 34 er kommunen pålagt å fastsette gebyrer til dekning av kostnader 

forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, 

etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både 

kapital- og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle 

må gebyret ikke overstige kommunens kostnader. 

Vurdering 

Utgangspunktet er at kommunen har en plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Dette 

følger av forurensningsloven § 30 første ledd. Husholdninger er alle typer eiendommer med privat 

husholdning, også fritidseiendommer. Utgangspunktet er at eiendommen skal gi beboerne rom for 

hvile og anledning til matstell. Forurensningsloven § 30, 2.ledd åpner for unntak fra tvungen 

renovasjon.  



 

For det første kan kommunen bestemme at det skal være kommunal innsamling av avfall bare i 

tettbygde strøk. Dette innebærer at områder utenfor tettbygde strøk kan unntas fra tvungen renovasjon. 

Gjøres det et slikt unntak for tvungen renovasjon for eiendommer utenfor tettbygd strøk, må det gjelde 

for alle eiendommene i området, både eiendommer for fastboende og fritidseiendommer.   

 

For det andre kan kommunen etter søknad gi fritak fra tvungen renovasjon for den enkelte eiendom i 

medhold av § 30 andre ledd siste setning. Denne bestemmelsen forstås slik at det kun er objektive 

trekk ved eiendommen som kan gi grunnlag for slikt fritak fra tvungen renovasjon.  

 

I samsvar med dette har Miljøverndepartementet i sin retningslinje til kommunene om 

forurensningsloven (rundskriv T-18/83) pkt. 4.1.3 uttalt at fritak etter søknad kan være aktuelt for 

eiendommer som er "fjerntliggende eller ligger vanskelig tilgjengelig" (se s. 51). I samme rundskriv 

fremkommer det at kommunen ikke kan velge å gi generelt fritak til bestemte brukergrupper, som 

f.eks. innenbygds hytteeiere eller jordbrukseiendommer. Spesielle forhold ved den enkelte eier eller 

bruker av eiendommen, som for eksempel at eieren har boligeiendom og fritidseiendom i samme 

kommune, er dermed ikke grunnlag for fritak.  

 

Sivilombudsmannen har vurdert muligheten til å gi unntak fra tvungen hytterenovasjon i flere saker. 

Under følger en vurdering av to saker. Disse sakene omhandler to ulike problemstillinger, men må 

leses i sammenheng for å få et helhetlig bilde av anledningen til å unnta fritidseiendommer fra tvungen 

renovasjon.  

 

Somb-1996-69  

 

Saken gjaldt fritaksordning for hytteeiere med fast bostedsadresse i renovasjonsområdet 

(eierkommunene til Sunnfjord Miljøverk (SUM-kommunene)). Det var ikke etablert tilsvarende 

fritaksordning for andre hytteeiere. Klageren, som ikke hadde fast bostedsadresse i 

renovasjonsområdet, hadde fått avslag på sin søknad til kommunen om fritak fra hytterenovasjon. 

Sivilombudsmannen konkluderte med at avslaget ikke var i samsvar med forurensningsloven § 30 om 

muligheten til å gjøre unntak for «bestemte eiendommer» og med det likhetsprinsippet som gjelder for 

offentlig forvaltning.  

 

Sivilombudsmannen viser i sin uttalelse til at det fremgår av forurensningsloven § 30 andre ledd at 

kommunen etter søknad kan unnta «bestemte eiendommer» fra den kommunale innsamlingen. Det er 

således eiendommen som kan få fritak fra den tvungne renovasjonsordningen, og det må det vurderes 

om de objektive forholdene knytte til eiendommen gir grunn til fritak. Sivilombudsmannen viser til 

ovenfor nevnte rundskriv fra Miljøverndepartementet, og konkluderer med at det ikke er rettslig 

grunnlag i forurensningsloven § 30 for en helt generell fritaksordning for de hytteeierne som bor i 

SUM-kommunene, mens de hytteeierne som bor utenfor SUM-kommunene ikke har mulighet til å få 

fritak fra ordningen.  

 

Somb 2008/1975 

 

Denne saken gjaldt spørsmål om tvungen hytterenovasjon for hytter i tettbygd strøk, og om det var 

usaklig forskjellsbehandling i forhold til fritak for tvungen hytterenovasjon i annet avgrenset 

geografisk område utenfor tettbygd strøk.  

 

Sivilombudsmannen tar ikke i avgjørelsen stilling til spørsmålet om forskjellsbehandling mellom 

hytteeiere i samme geografiske område, utfra om de har boligeiendom i renovasjonsområdet eller ikke. 

Dette spørsmålet er vurdert i ovenfor nevnte sak, Somb-1996-69. Det vises for øvrig til rundskriv t-

18/83 fra Miljøverndepartementet (se over). 



 

I denne saken hadde Kvinesdal kommune forklart at forskjellen i renovasjonsordningen for de ulike 

geografiske områdene var at områdene med tvungen hytterenovasjon var tettbygde, mens områdene 

som var unntatt fra tvungen renovasjon består av mer spredt bebyggelse. Det var altså objektive 

forhold ved hytteeiendommenes beliggenhet som begrunnet reguleringen. Sivilombudsmannen 

vurderte det da slik at fordi det i saken var avgjørende hvor hytteeiendommen lå, og ikke hvor 

hytteeieren hadde fast bostedsadresse, måtte kommunens ordning sies å være i samsvar med 

kommunens adgang til å frita bestemte «eiendommer» i forurensningsloven § 30 annet ledd annet 

punktum. Ordningen kunne heller ikke sies å innebære noen usaklig forskjellsbehandling mellom 

hytteeiendommene i områdene som ikke hadde tvungen renovasjon og hytteeiendommene i området 

som hadde det.  

 

De to uttalelsene fra Sivilombudsmannen gir til sammen et bilde av adgangen til å gi fritak for tvungen 

hyttrenovasjon som er i tråd med forurensingsloven § 30 andre ledd og likhetsprinsippet som gjelder 

for offentlig forvaltning. 

 

Kort oppsummering: 

 

 Kommunen har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall (alle typer eiendommer 

også fritidseiendommer) 

 Kan bestemme at det skal være innsamling bare i tettbygd strøk 

 Kan etter søknad gi fritak far tvungen renovasjon 

o Kun objektive trekk ved eiendommen som kan gi grunnlag fritak 

o Kan ikke velge å gi generelt fritak for bestemte brukergrupper (f.eks eier har 

boligeiendom og fritidseiendom i samme kommune gir ikke grunnlag for fritak) 

  

Ut fra ovenstående og etter en samlet vurdering er rådmannen kommet til at vedtak i K-sak 12/11 er i 

strid med forurensingsloven § 30 om mulighet til å gjøre unntak for bestemte eiendommer og med 

likhetsprinsippet som gjelder for offentlig forvaltning. Det er de objektive forhold knyttet til 

eiendommen som kan gi grunnlag for fritak, ikke om du har fast bostedsadresse i renovasjonsområdet 

eller at du er knyttet til renovasjonsordningen i RIR.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kostnader kommunen har i forbindelse med tvungen renovasjon skal fullt ut dekkes inn gjennom 

gebyrer. Velger en å frita de 30 hyttene som i dag er pålagt å betale renovasjonsgebyr vil det får liten 

økonomisk betydning for de andre abonnementene. Dersom kommunen velger å innføre tvungen 

renovasjon for alle hytter/fritidshus i hele kommunen kan det føre til et lavere gebyr for alle 

abonnementene.  

 

Betydning for folkehelse 

Miljømessige konsekvenser. 



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1365-2 

Saksbehandler:  Hege Jørstad 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 70/15 17.09.2015 

 

Ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om 

betaling av gebyr for RIR-kommunene 

Vedlegg 

1 Ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av 

gebyr for RIR-kommunene 

2 Forskrift om tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere og tette tanker mv i RIR-kommunene 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om 

betaling av gebyr for RIR-kommunene som framlagt. 

Forskriften trer i kraft så snart alle RIR-kommunene har gjort tilsvarende vedtak, og forskriften er kunngjort i 

Norsk Lovtidend. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Renovasjonsforskriften for RIR- kommunene var tidligere en felles forskrift for tvungen renovasjon og for 

tømming av slamavskillere, tette tanker mv.  

 

11.07.2013 trådte redigert forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene i kraft. Det var da vedtatt at det 

skulle være en egen forskrift for tømming av slam i RIR- kommunene.  

 

RIR utarbeidet et utkast til: «Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om 

betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal» Utkastet ble sendt ut til alle 

kommuneadministrasjonene med ønske om at de skulle gi skriftlig tilbakemelding før et felles møte ble holdt 

mellom RIR og kommunene. 3 kommuner ga skriftlig tilbakemelding på flere punkter i utkastet til forskrift. 

Disse ble innarbeidet i et revidert utkast som ble behandlet på møte. 

 

Forskriften er gyldig når alle kommunestyrene i RIR-kommunene har vedtatt denne, og den er kunngjort og 

publisert i Lovdata. 

 



Vurdering 

Den nye forskriften «Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av 

gebyr for RIR-kommunene, Møre og Romsdal» inneholder flere definisjoner, og er mer detaljert i forhold til 

kommunens og abonnentens plikter enn i tidligere forskrift «Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av 

slamavskillere, tette tanker mv. i RIR-kommunene» Det vil være enklere for abonnentene og kommunen å 

forholde seg til den nye forskriften, da den gir mindre rom for tolkninger og vil i større grad sikre 

likebehandling for abonnentene. 

Økonomiske konsekvenser 

Ny forskrift vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Nesset kommune. 

 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen 
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Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og 

bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene, Møre og 

Romsdal. 
 

Kommunestyrevedtak (kommune, dato og sak):  

Fastsatt med hjemmel i lov  (settes inn av Lovdata) 
 

§ 1 Formål 

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig tømming, 

transport og sluttbehandling av slam fra slamanlegg i kommunene. 

 

§ 2 Virkeområde  

Forskriften gjelder tømming og/eller avvanning og transport av avløpsvann og slam fra alle private 

slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. fra de eiendommer som omfattes av den 

kommunale slamtømmeordningen.  

 

§ 3 Definisjoner  

Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboka med eget gårds- og bruksnr., eget 

festenr. eller seksjonsnr., og som er tilknyttet slamanlegg. Det samme gjelder fester av eiendom der 

festeavtalen ikke er registrert i grunnboka, men der fester eier de på tomten plasserte bygninger og 

utøver festerett slik det går fram av lov om tomtefeste. 

Avløpsvann: Er både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Og kommer fra alle typer avløp 

fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for avløps- 

og renseanlegg som er lagt under kommunal godkjenning. Gjelder også eiendommer som har 

separering av svartvann og gråvann. Svartvann er avløp kun fra toalett og gråvann er annet 

avløpsvann fra eiendommen.  

Slam: Er det faste stoffet etter avvanning av avløpsvannet  

Rejektvann: Er returvannet etter avvanning av slammet. 

Slamanlegg: System med en eller flere tanker for oppsamling og rensing av avløpsvann, f.eks 

slamavskiller, tett tank, minirenseanlegg etc.  

Tømmeplan: En plan fastsatt av kommunen for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømming av 

slam for et større område, som også hensyntar tømmehyppighet i gitte utslippstillatelser. 

Ordinær tømming: Planlagt tømming etter fastsatt tømmehyppighet.  

Ekstratømming: Tilleggstømming utenom fastsatt tømmeplan. 
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§ 4 Innsamling av slam 

Forskriften gjelder for hele kommunen.  

Det er kun kommunen eller den de delegerer myndighet til som kan utføre tømming av slamanlegg. 

Ordningen skal utføres ved hjelp av mobil slamavvanningsenhet, eventuelt slamsugebil eller mindre 

slamsugeutstyr.  

 

§ 5 Abonnentens plikter  

Abonnenten plikter å innordne seg tømmeplanen. Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har 

klargjort slamanlegget inkl. adkomstvei for tømming, eller fraktet fram slammet mv. blir ikke ordinær 

tømming gjennomført.  Ekstrakostnader som kommunen påføres må da dekkes av abonnenten, jfr. § 

34 (avfallsgebyr) i forurensningsloven. 

Abonnenten skal sørge for at anlegget er tilgjengelig for tømming. Lokk skal være kjøresikre når de 

kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten 

før tømming skal utføres. Kumlokket må merkes med pinne/stikke for at det skal være lett å finne. 

Trær og busker som er til vesentlig hinder fjernes av abonnenten før tømming.  

Det må være kjørbar adkomstvei fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbar 

adkomstvei regnes vei som tåler akseltrykk tilsvarende nærmeste offentlige veg eller samleveg med 

blandet adkomst- og transportfunksjon.  Bunnen i tanken kan være maksimum 7 meter lavere enn 

høyeste terrengpunkt mellom tank og oppstillingsplass. Veien må ha fri høyde på minst 4 meter. 

Adkomstveien skal ha snuplass og kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene den mobile 

slamavvanningsenheten.  

Anlegg som etter oppsatt tømmeplan ikke kan betjenes med slambil på grunn av adkomstvegens 

beskaffenhet, kan bli betjent med tilpasset utstyr.  Kommunen bestemmer hvilke eiendommer som 

må betjenes med slikt utstyr.  

Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, som skal være slik at bilen står 

tilnærmet horisontalt under tømming. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig 

utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Eventuelle låseanordninger og avstenginger etc. av 

slamanlegget skal avtales med og godkjennes av kommunen eller den kommunen har delegert 

oppdraget til. 

Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass, 

med mindre det kan påvises uaktsomhet. 

Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført.  Eier må ta kontakt med kommunen dersom 

tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan. 

 

§ 6 Rettigheter og plikter til kommunen og den som utfører tømmingen 

Kommunen skal sørge for tømming av slamanlegg, uansett hvor ofte systemet må tømmes. 
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Kommunen fastsetter tømmeplan og plikter å sende varsel om tømming til abonnenten 2 uker før 

tømming skal skje, mens fritidsabonnenter skal varsles 4 uker før tømming skal skje. 

Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med den 

tømmehyppighet som er beskrevet i § 6-1. 

For å dekke abonnentenes behov skal kommunen i tillegg til ordinær tømming kunne tilby 

ekstratømming. 

Kommunene har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamavskillere som tømmes. Tømming 

skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter tømming skal anlegget 

forlates i lukket stand, og grinder, dører og porter skal lukkes. Abonnenten varsles etter utført 

tømming, og om eventuelle observerte avvik. 

 

§ 6-1 Tømmehyppighet 

Tømmehyppighet for slamanlegg skal være i henhold til gjeldene forskrifter og tillatelser. 

Tømming skal foretas: 

 For eiendom med fast bosetting og toalett tilknyttet slamavskiller: hvert 2. år. 

 For eiendom med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller, og for fritidsbebyggelse 

hvert 4. år. 

 For eiendom med tett tank: etter behov og minst hvert år. Abonnenten kan avtale fast 

hyppigere tømming, eventuelt bestille tømming etter behov (ekstratømming) 

 Øvrige slamanlegg som minirenseanlegg, prefabrikkerte renseanlegg etc. tømmes etter 

behov. 

Kommunen kan bestemme hyppigere tømmefrekvens. 

 

§ 7 Gebyrer 

I medhold av forurensningsloven § 34 skal kommunen kreve gebyr for abonnentene som omfattes av 

ordningen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen grunn ikke kan foretas 

tømming, skal det likevel svares gebyr. 

Også for eiendommer som ikke nyttes eller ikke er bebodd vil gebyrplikten gjelde. Unntak fra krav om 

tvungen tømming og gebyrplikt kan innvilges når vanntilførsel er avstengt og plombert av rørlegger. 

Ferdigmelding for dette sendes kommunen. 

Kommunen fastsetter gebyr for slamordningen. Gebyret skal dekke alle kostnader kommunen, og 

den kommunen har delegert ansvaret til, har med slamordningen. 

Gebyret skal fremgå av kommunens gebyrregulativ som vedtas årlig av kommunestyret. 

Gebyr for slamtømming med påløpende renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter 

panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av gebyrer gjelder reglene i lov 

6.juni 1975 nr.29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende. 
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Ved registrering av nye abonnenter eller ved endring av eksisterende abonnement, blir nytt gebyr 

regnet fra den første i måneden etter at endringen er meldt til kommunen eller den kommunen har 

delegert myndighet til. Tilsvarende blir gebyret regnet frem til den siste dagen i måneden der 

gebyrplikten avsluttes 

 

§ 8 Unntak 

Kommunen kan etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra denne forskriften. 

 

§ 9 Klageadgang  

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jfr. Forvaltningsloven § 

2b og Forurensningsloven § 85. Klagen blir behandlet etter regelverket i Forvaltningslovens kap. VI. 

Klagen stiles til det organ som har fattet vedtaket. 

 

§ 10. Sanksjoner og straff 

Overtredelse av denne forskriften kan utover dette straffes iht Forurensningsloven § 79.  

 

§ 11 Iverksetting 

Forskriften trer i kraft fra………….. Fra samme tidspunkt  oppheves  Forskrift for tvungen renovasjon, 

tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR-kommunene fra 10.10 1999. 

 

 

 

 



AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET



Forskrift for tvungenrenovasjon,tømmingav
slamavskillere,tette tankermv.i RIR - kommunene

Denne forskrift erstattertidligere vedtatte forskrifter for tvungen renovasjoni
RIR - kommunene.
Forskriften er vedtatt av kommunestyrenei RIR - kommunenemed likelyden-
de vedtakog med hjemmel i Forurensingslovenlov av13 mars1981 nr. 6, §§
26, 30, 33, 34, 79 og 83 sistendret ved lov av 21 juni 1996 lov nr.36 og RIR´s
vedtekter§ 4. pkt 3 slik:

Averøy 16-11-1998 K.sak126.98
Eide 01-10-1998 K.sak.46.98
Fræna 26-06-1999 F.sak 148.99
Gjemnes 20-10-1998 K.sak68.98
Midsund 17-12-1998 K.sak119.98
Molde 28-01-1999 K.sak 3.99
Nesset 27-10-1998 K.sak113.98

Forskriften trer i kraft 10.10.1999.



FORSKRIFT

§ 1 FORMÅL
Forskriften har som formål å sikreen miljømessigog økonomisk forsvarlig
oppsamling,innsamling, transport og sluttbehandling avavfall, fremme
avfallsreduksjonog leggetil rette for gjenvinning gjennom kildesortering i
RIR - kommunene.

Forskriften gjelder ogsåavfallsgebyr.

§2 VIRKEO MRÅD E.
Forskriften gjelder i helekommunen og omfatter forbruksavfall, tømming
avslamavskillere,tette tanker,oljeutskillere og annetavfallsom likner for-
bruksavfallherunder spesialavfallfra husholdningene.Den tvungne renova-
sjonengjelder all permanentog midlertidig bebyggeteiendom og også
ubebyggeteiendom når det på disseforgår avfallsskapendevirksomhet.
Forskriften gjelder ogsåhavnerog andrepermanentekaierog fortøynings-
anordninger for fartøy og ferger i riks- og fylkesveisamband.
Forskriften gjelder ikke felleskommunaleslamavskillerehvor tilknyttede
eiendommersvarerkloakkgebyretter lov om vann- og kloakkavgift.

§3 DEFINISJONER
Avfall: Kasserteløsøregjenstandereller stoffer, ogsåoverflødige løsøre-
gjestanderog stoffer fra tjenesteyting,produksjon og renseanleggmv.

Abonnent: Eier eller festerav eiendom.

Abonnementsenhet:
1 En boenhet beståendeavkjøkken, oppholdsrom, sanitærenhetog egen

inngang som definert i byggeforskrifteneog byggedetaljblad
2 To eller flere hybler som deler kjøkken og sanitærrom.
3 En bedrift eller virksomhetsom utøver aktivitet på en fysiskadresse.
4 Hytte eller fritidshus.
5 Brakker,lagertelt, campingvognerol.

Bringesystem:Oppsamlingsenheterstårsentraltog betjenermangeabon-
nenter eller avfallsbesitteresom f.eks.beholder for glasseller restavfall.
Abonnenten bringer de enkelteavfallsfraksjonertil dissebeholderene.

Forbruksavfall:Vanlig avfallog ogsåstørre gjenstandersom inventar ol. fra
husholdninger,mindre butikker o.l. og kontorer. Som forbruksavfallreg-
nesogsåavfallav tilsvarendeart og mengdefra annenvirksomhet.
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Hentesystem:De enkelteavfallsfraksjonerhenteshos abonnenten.

Kildesortering: Abonnenten sortererog leggeravfallsfraksjonerf ekspapir i
oppsamlingsenhetbestemtfor dennefraksjon.

Kjørbar vei: Offentlig eller privat vegsom er åpenfor alminnelig ferdsel,
kan trafikkeresavrenovatørenskjøretøy og har snumuligheteretter
StatensVegvesensstandardfor liten lastebil.

Miljøfarlig avfall:Avfall som kan medførealvorlig forurensing eller fare for
skadepåmenneskerog dyr.

Oppsamlingsenhet:Stativ eller skapmed sekk,boksero.l. eller beholdere
hos abonnent eller påsamleplasshvor abonnentenskalleggede enkelteav-
fallsfraksjonereller restavfall.

Renovatør:Det firma eller personsom henter avfallog bringer det til god-
kjent mottak.

Risikoavfall:Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall.

Spesialavfall:Avfall som ikke hensiktsmessigkan behandlessammenmed
forbruksavfallpgaavsin størrelseeller fordi det kan medførealvorlig foru-
rensingeller skadepåmenneskereller dyr.

§ 4 BEGRENSNING ER.
I oppsamlingsenhetenemå det bare leggesden type avfallenhetener be-
stemt for (kildesortering). I restavfallsenhetenmå det ikke legges;flytende
avfall,varm aske,jord, eksplosiver,selvantennendeeller etsendestoffer,
medisinresterog stoffer som er definert som spesial-eller miljøfarlig avfall.

Oppsamlingsenhetenmå ikke overfylles.Sekkermå ikke værefullere enn at
de kan knyttesog påbeholdereskallokket værelukket tett til.

Hver abonnent skalha et tilstrekkelig antall oppsamlingsenheterfor avfall.

Kommunen bestemmerstørrelsenpå abonnementet.

RIR bestemmerstørrelseog type på oppsamlingsenhetene.
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§ 5 INNSAMLING.
RIR sørgerfor innsamling av forbruksavfalletter representanskapetsnær-
merebestemmelser.

Kommunen kan påleggevirksomheterå leverespesielletyper avfall til inn-
samlingsordningersom ikke administreresavRIR.

RIR stiller oppsamlingsenheterfor restavfallog sorterte avfallsfraksjonertil
disposisjonfor abonnentene.
Oppsamlingsenhetenetømmesmed fasteintervaller som er bestemtav
RIR. Endringer som følge avhelligdagerog offentlige høytidsdagerkunn-
gjøresgjennom dertil egnedemedia,aviserol. Tømmeintervallenekan fra-
vikes.

Innsamlingenskalforegåpå en slik måte at det ikke medfører ulempei
form avstøy,støveller lukt o.l.
Renovatørenskalbringe oppsamlingsenheterpåhjul tilbake til hentestedet
jfr. § 6. Påannentype oppsamlingsenheterskallokk og beskyttelsesgitter
lukkesav renovatørenetter tømming. Eventuelt søl fra tømmingen skal
fjernesavrenovatøren.

RIR holder abonnenteneløpendeorientert om alle endringer.

§ 6 Hentestedetskalværeved kjørbar vei. Avfall /kildesorterte fraksjonerhen-
tes i oppsamlingsenhetender denneer plasserti eiendomsgrensemot vei i
regulert område,og maksimalt10 m fra vegkantutenfor regulert område.
Ved annenplasseringavoppsamlingsenhetenplikter abonnentenselvå
bringe avfalletfrem til vegkantpåhentedagen.Abonnenten plikter å sikre
avfalletmot fugler, dyr eller annet som kan spreavfallet.

Abonnenten kan etter søknadtil kommunen, når særligeforhold tilsier det,
få hentet avfalletpå annet stedenn angitt ovenfor.

Hentestedetskalværelett tilgjengelig og oppsamlingsenheteneskalvære
plassertpåplant underlag.Det skalværetilstrekkelig manøvreringsromfor
disseog adkomstenskalværefri for hindringer, brøytet og om nødvendig
sandstrødd.

§7 Abonnenten er ansvarligfor at plasseringog bruk av oppsamlingsenhetene
er i samsvarmed disseforskriftene.
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Oppsamlingsenheteneer RIR´s eiendom.Abonnenten svarerfor skadeeller
slitasjesomikke er forårsaketavnormalt bruk og må ogsåerstattebort-
kommet eller ødelagteenheter.Abonnenten må selvutføre renhold av
oppsamlingsenheten.

PlasseringavoppsamlingsenhetenskalgodkjennesavRIR.

§8 Oppsamlingsromfor avfall,ogsåi forbindelsemed nedkastsjakterskalha
direkte inngang fra gateeller gårdsplassog ha golv i terrenghøyde.Dører
og porter som må passeres,skalværeutstyrt med stoppere som enkelt kan
låsedør/ port i åpenstilling. Adkomstenskalværefri for hindringer som
trappetrinn, fortauskanterol. Dørterskler tillates ikke i avfallsrominnredet
etter denneforskrifts ikrafttreden.

Det skalværefastunderlag i avfallsrommetog frem til renovasjonskjøre-
tøyet.

For eksisterendeavfallsromfastsettesovergangsbestemmelsermed frist for
fjerning av terskler.I disserom utstyrestersklermed fastmontert «kjøre-
rampe»med helning som ikke overstiger1:5.

Hvis abonnentenselvikke ordner med opplåsingavdører, porter ol. skal
det treffesavtalemed RIR om utlevering avnøkler.Tap avnøkler erstattes
kun med verdienavselvenøklene.

§9 I bygninger med nedkastsjaktersom innredesetter at denneforskrift er
trått i kraft, skalsjaktenutstyresslik at det kan kildesorteresflere avfalls-
fraksjoner.

For eldre bygninger fastsettesdet overgangsbestemmelser.

§10 Kommunen kan bestemmeat abonnenteri et områdeskalnytte felles
oppsamlingsenheter.Fellesoppsamlingsenheterer RIR´s ansvarnår det
gjelder plassering,vedlikehold og reparasjon.

Abonnenter kan etter søknad,gåsammenom fellesoppsamlingsenheter.
En abonnent i fellesabonnementetmå ståsom ansvarshavendeoverfor
kommunen.

Abonnentenebør ha naturlig naboskap.
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§11. Abonnent eller flere abonnenteri fellesskap,som har egnetplass,kan etter
søknad,inngå avtalemed kommunen om kompostering av alt organiskav-
fall påeiendommene.

Kompostering skalskjepåen hygieniskbetryggendemåte, i isolertebehol-
dere.Ordningen må væregodkjent avhelsemyndighetene.

Kommunen fastsetternærmerebestemmelserom varighet og øvrigevilkår.

KILD ESORTERING

§12 Innsamling og behandling avavfallskjeretter prinsippet om kildesortering.

Kildesorteringen baserespåen kombinasjon avhente- og bringesystem.
Abonnenten plikter å sortereavfalleti de fraksjonersom RIR til enhvertid
bestemmer.En ikke uttømmende liste over avfallsfraksjonersom omfattes
avkildesorteringener: Papir,papp,drikkekartonger og andretyper embal-
lasje,glass,klærog tekstiler, organiskkjøkkenavfall,matresterfra storhus-
holdninger, spesial-og miljøfarlig avfall, restavfallmv.

Sorterte matrestersom nyttes til dyrefòr skalom nødvendigoppbevaresi
kjølerom.

Abonnenten plikter å nytte de oppsamlingsenhetersom RIR stiller til dis-
posisjon.

Medisinresterbringestilbake til salgsstedet;apotek, legekontor mv.

Størregjenstandersomikke kan leggesi oppsamlingsenhetenskalbringes
til RIR´s miljøstasjon/ mottaksplass.

§13 Butikker og andresalgsstederplikter vederlagsfrittå stille til disposisjon
plassfor oppsamlingsenhetertil bruk for emballasjefraksjonerog andreav-
fallsfraksjonersom er en del avvedkommendebutikk / salgsstedsvareut-
valg.

Eier avbutikk / salgsstedskalføre tilsyn med oppsamlingsenhetene,veile-
de brukere, sørgefor renhold rundt og der det er lagt til rette for det, byt-
te fulle beholderemed tomme.

RIR tømmer oppsamlingsenhetenmed fasteintervall og ellersuten unødig
opphold når det er varsletfra om fulle beholdere.
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SPESIELLE TYPER AVFALL.

§ 14 Helse- og pleieinstitusjoner,legekontor, tannleger,veterinærermv. plikter
å ha en hensiktsmessigog hygieniskoppbevaringavrisikoavfallsamtlevere
dette til en særskiltinnsamlingsordning.

Bestemmelsenkan gjøresgjeldende for virksomhetersom driver pleie av
menneskerog dyr.

SEPTIKTANKER, SLAMAVSKILLER, TETTE TANKER OG BENSIN -
OG OLJEUTSKILLERE.

§15 Påeiendommermed fastbosetting eller virksomhetog med toalett til-
knyttet slamavskiller,skalslamavskillerentømmesminst hvert annetår.
For eiendom med fastbosetting uten toalett tilknyttet slamavskillerog for
fritidsbebyggelseskalslamavskillertømmeshvert fjerde år.
Tett oppsamlingstanktømmesetter behov eller minst en gang pr år.
Kommunen kan bestemmeen annenog hyppigeretømming hvis forholde-
ne gjør det nødvendig.

§16 Abonnenten varslesom tømming ved kunngjøring gjennom lokale aviser/
mediaeller påannenmåte som RIR finner hensiktsmessig.

Før tømming skaladkomst til slamavskillerm.v værefri for hindringer og
slamavskillerenklargjort for tømming. Vinterstid skaladkomstenvære
brøytet.

Renovatørenskalleggelokket på tanken påplassetter tømming. Forøvrig
gjelder bestemmelsenei § 5, 4. ledd.

§ 17 For oljeutskillere gjelder «Forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann»
sistfastsattavMiljøverndepartementet1 oktober 1983 med retningslinjer.
Oljeutskillere skalinspiseresen gang hvert år. Oljedelen skaltømmeshvert
år og innholdet kommer inn under forskriftene for spesialavfall.

Slamdelentømmesi hovedreglenhvert år.

Kommunen kan bestemmehyppigeretømming hvis forholdene gjør det
nødvendig.

Tømming avslamdelenmed lengre intervaller enn et ett år avgjøresut fra
en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.
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BESTEMMELSER OM GEBYR.

§ 18 Eier eller festeraveiendom plikter å betalegebyr for tjenesterpålagtetter
denneforskrift. Gebyret med eventuelt tillegg avrenter og omkostninger
er sikret ved lovbestemtpant etter pantelovens§ 6-1. Om renteplikt ved
for senbetaling og inndrivelseav gebyr gjelder reglenei lov om eiendoms-
skatt til kommuneneav 6 juni 1975 nr. 29, § 26 og 27 tilsvarende.

Ogsåfor eiendommersom ikke nyttes eller ikke er bebodd vil gebyrplikten
gjelde. Hvis bygningen er avstengt,vann- og kloakk frakoplet, eventuelt
frakoplet slamavskiller,kan gebyrplikten frafalles.

Abonnenten plikter omgåendeå melde fra til kommunen om forhold som
har betydning for fastsettelseavgebyretsstørrelse.

§ 19 Kommunestyretvedtarhvert år et gebyrregulativ for de tjenestersom er
pålagtetter denneforskrift.
Kommunestyretkan fastsetteen gebyrsatsfor hver virksomhet påeiendom-
mer med flere virksomheter.
For avfallkan regulativet ha ulike satserfor enkeltekildesorterte fraksjoner.
Abonnenter med avtaleom hjemmekomposteringetter § 11, betaler redu-
sert gebyr som står i forhold til sparthåndtering avdenorganiske fraksjo-
ner.

For abonnenteri fellesabonnementskalgebyr betalesavhver abonnent i
forhold til antall deltakereog aktuelle tjenester.

Gebyrplikten løper fra den 1. i månedenetter at midlertidig brukstillatelse
kunne værtgitt eller avfallsskapendevirksomhet tok til.

Gebyr for septiktanker,slamavskillereog tette tanker beregnesavkommu-
nen.

Gebyr for tømming avoljeutskillere fastsettesmed utgangspunkti tankenes
våtvolum og levert volum / vekt avolje / sandfraksjon.

Deltagendeabonnenter i fellesabonnement(jfr. § 10, 2.ledd) ståransvarlig
for skadeetter § 7. 2. ledd med en part som tilsvarerden forholdsmessige
del avrenovasjonsgebyret.

Gebyretsstørrelsefor de forskjellige tjenester,herunder tilleggsgebyrfor
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avvikendehenteavstandjfr § 6, 2. ledd vil fremgåavdet vedtattegebyrre-
gulativ.

AVSLUTTEND E BESTEMMELSE
§ 20 Overtredelseavdenneforskrift straffesmed forurensingsgebyretter foru-

rensingsloven§ 78 og 79 hvis ikke strengerebestemmelserkommer til an-
vendelse.
Etterkommer ikke abonnentenplikter og pålegggitt med hjemmel i denne
forskrift kan abonnentenileggesdobbelt gebyr.

Hele gebyret forfaller forskuddsvisfor hvert påbegyntkvartal inntil forhol-
deneer rettet.

§ 21 Enkeltvedtaktruffet avkommunalt forvaltningsorganetter bestemmelseri
denneforskrift kan påklagesi h.h.t. forvaltningsloven§ 2b og 28, 2.ledd.

Klagenstilestil kommunen. Klagepåvedtaketter § 20, 2.ledd har ikke
oppsettendevirkning.
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Forskrift for tvungen renevasjoni RIR-kommunene

KO MMEN TAR TIL PARAG RAFER

Til § 1
Forskriftensformål er å sikreen til enhvertid miljøriktig og kostnadseffektivavfalls-
håndtering i tråd med de bestemmelsersomblir gitt avsentraleforurensingsmyn-
digheter.

Til § 2
Virkeområdeter helekommunen i allekommuner i RIR - området.Forskriften gjel-
der ogsåubebyggeteiendomnår det foregårvirksomhetsomskaperavfall.Det kan
til eksempelværeutstillingsområder,områdefor sports-eller andrearrangementol.
Skipsog båttrafikk er ogsåen betydelig avfallsskaper,og dereslandliggevil nå dek-
kesav forskriften. Intensjonener å følge opp anbefalingenfra rapporten«Mottak av
avfall fra skip»T-1026 MD 1994

Til § 3.
Her er sentralebegreperog ord nyttet i forskriften forklart nærmere.Listen over
ord er ikke uttømmende.

En bedrift eller næringsvirksomhetkan ogsådefineressomnoe somhar egetorgani-
sasjonsnummer.

Til § 4
Bestemmelsensettergrenserfor hvasom kan leggesi oppsamlingsenhetenfor re-
stavfall.Den må seesi sammenhengmed § 12 Kildesortering, og skalsikremot at
skadeligestoffer eller stoffer somkan gjenvinnes,ikke havnerpådeponi eller i for-
brenningsanleggog derigjennomutgjøre en trusselmot miljøet.

Bestemmelsenom at oppsamlingsenhetenikke skaloverfylles,skalsikremot lokal
forsøpling og trygge arbeidsmiljøetfor de som samlerinn avfallet.Gjentatt overfyl-
ling viserat abonnentenhar mer avfallenn kapasitetentil oppsamlingsenhetene.
RIR meddelerdette til kommunen somgir de nødvendigepåleggetter § 4, 4. ledd.

Sisteledd skalsikretilpassingmellom oppsamlingsenheterog innsamlingskjøretøy
samtdet estetiske.

Til § 5.
Bestemmelseneangir hvordan innsamlingenskalforegåog hvilke plikter RIR har
overfor abonnentene.Innsamlingener delegertRIR (vedtektene§ 2.) Skalandre
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drive innsamlingav forbruksavfallmå det foreligge tillatelsefra RIR. Det vil foregå
gjennom anbud og kontrakt med selskapet.

For å sikreoptimal utnyttelseavressursenei avfallet,kan det væreformålstjenlig at
kommunen kan påleggeenkelteabonnenterå delta i innsamlingsordningerfor spesi-
elle avfallsfraksjoner.Fekskan det gjelde bølgepappsomer underlagt egenforskrift.

Abonnentenskalha melding om alt somkan ha betydning for vedkommendesav-
fallshåndtering,herunder ogsåmiljøstasjoner,enheteri bringesystemetmv. Plikten
til informasjonkan oppfyllespå flere måter;gjennom kunngjøring i aviser,lokal-tv,
egneskriv til abonnentene,brosjyrer,brev direkte til de det gjelder mv.

Til § 6.
Pkt 1 slårfastprinsippetom «veikanthenting»,dvsat det er kortest mulig avstand
mellom renovasjonskjøretøyetog oppsamlingsenhetennår denneskaltømmes.
Bestemmelsenmå seesi sammenhengmed gebyrregulativet,hvor det leggesopp til
en «premiering»avde abonnentersomgjør en egeninnsats.
For å få en rasjonellinnsamlinger det viktig at det er kort vei mellom hentestedog
renovatørenskjøretøy.
«I eiendomsgrensen»må forståesslik at oppsamlingsenheten(e)kan plasseresinntil
grensen.Det er skilt mellom regulert og uregulert område.Regulert områdevil
somregelværetettbygget strøk hvor forholdeneer eller kan leggestil rette for en
hensiktsmessigplasseringved vei. Oppsamlingsenhetenevil somregelmed rimelige
midler kunne skjermesmot følger avvintervedlikehold på tilstøtendeveg(brøy-
ting).

Utenfor regulert områdevil i mangetilfelle si mot offentlig veg,hvor man avhen-
syntil trafikk og spesieltvintervedlikehold ikke kan haoppsamlingsenhetenved ve-
gen. «Inntil 10 m» betyr at oppsamlingsenheteneskalståsånærvegsompraktisk
mulig.

Abonnentenkan plassereoppsamlingsenhetenehvor somhelstpåeiendommen.
Avfallet må da bringestil vegkantpåhentedagenog abonnentenmå selvholde rede
pådisse.Abonnenten har en ubetinget plikt til å sikreavfalletslik at det ikke spresav
fugler, dyr, trafikk eller annenvirksomhet.

I forbindelsemed boligblokker, næringsbyggog annethvor det blir størreavfalls-
mengder,kan det væreupraktiskmed plasseringavoppsamlingsenhetenei gjerdelin-
je. Skaloppsamlingsenhetentømmeset annetsted,er det en ubetinget forutsetning
at det er fri kjøreadkomstheleåret, for at plikt for tilleggsgebyrikke utløses.
Det kan væresærligeforhold somumuliggjør en plasseringsombestemti pkt 1.
og/ eller at avfalletikke kan bringesfrem til vegkanten.Det kan værespesielleter-
rengforhold, vedlikeholdavhovedvegen,trafikkforhold mv somgjør at en slik plas-
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sering eller frembringing blir problematisk.Abonnentenshelsetilstandkan leggestil
grunn ved en vurdering avannenplassering.

Vedannenplasseringavhentestedenn beskreveti § 6, 1.ledd visesdet til § 19 og
tilleggsgebyr.

Til § 7
Selvom oppsamlingsenheteneer RIR sin eiendom,er abonnentenøkonomiskan-
svarligfor tap eller skadesomikke er forårsaketved tømming avenheten.
Abonnentenskalbruke enhetenpåen slik måteat denneikke utsettesfor unødige
påkjenningerog slitasje.Abonnenten må underrette RIR om slitasjeeller skadesom
skyldesfeil med beholdereneller skadepåført avrenovatør.
For å sikreen ensartetbehandlingavalleabonnenteri tvilstilfeller, er det tatt inn en
bestemmelseom at plasseringskalgodkjennesavRIR.

Til § 8.
For oppsamlingsromfor avfalli størrebygg må rommet helst ligge mot yttervegg
hvis ikke plikt til tilleggsgebyrskalutløses.Nyttes sekker,skaldisseværebrakt uten-
for bygningenpåhentedagen.Nyttes beholdere,skaldisselett kunne skyvesfrem til
renovasjonsbilen.
Forøvrig kommer § 6 til anvendelse.
Med fastunderlagmenesdekkeavasfalteller betong. Heller, brostein ol godtasikke
der hvor det nyttesbeholderepåhjul. Slikt underlagvil vanskeliggjørefremtrilling
til bil for renovatøren.

Til § 9.
Nedkastsjakterkan væreet hinder for en effektiv kildesortering. Det finnessystemer
sommuliggjør sortering i flere fraksjonerved at det barekan brukesen luke ad
gangen.For nybygg og eksisterendebygg med nedkastsjaktermå bestemmelserom
dissetreffesavbygningsmyndighetene.Bygningsmyndighetenesetterfrist for utbe-
dring / ombygging. Forøvrig vil lokalebygningsvedteketergjelde.

Abonnentenkan ogsåvelgeog kun nytte nedkastsjaktertil restavfall.Reneavfalls-
fraksjonermå da bringestil dertil bestemteoppsamlingsenheterplassertsombe-
stemt i § 6. Seogsåmerknadertil § 8.
Dette vil væreaktuelt der ombygging ikke lar segutføre uten storekostnader.

Til § 10
I et geografiskområdemed naturlig samlingspunktkan det værekostnadseffektivtat
abonnentenei områdetselvbringer de forskjelligeavfallsfraksjoner,ogsårestavfall,
til fellesoppsamlingsenheter.Begrunnelsenkan væremegetspredtbebyggelsemed
naturlig samlepunkt,dårlige vegermed vanskeligekjøreforhold (vinterstid) mv.
Slikefellesoppsamlingsenhetersombetjeneret størreområdekan ogsåværeetter
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ønskefra abonnentene.Bestemmelsengir anledningtil å påleggebruk avfellesbe-
holder. I hovedreglenbør dette skjei forståelsemed de berørte abonnenter.Det er
kun beholdereutsatt etter dette pkt hvor RIR har alt ansvarfor vedlikehold,drift mv.
Plasseringavfellesbeholdereavgjøresi sisteinstansavkommunen.

Bestemmelsenkommer ogsåtil anvendelsepåutplassertekildesorteringsenheterslik
somglassigloer,klesbeholdereol.

§ 10, 2. ledd, gir abonnentenanledningtil å gåsammenom fellesoppsamlingsenhe-
ter for derigjennomå utnytte volumet bedre.To eller flere abonnentersomgår sam-
men vil bli å betraktesomen abonnent.Gjennom samarbeidvil dissedra fordeler av
et for hver enkelt, laveregebyr.
Abonnentenemå værei sammenaboskapdvs.ligge til sammevei, parallellvei,tun ol.

Til § 11
Det er åpnetadgangfor abonnenter,enkeltviseller i fellesskaptil å kompostereorga-
nisk avfall(matrester)for derigjennomvedegeninnsatså redusereavfallsmengdenog
nyte godt avredusertavfallsgebyr.Forutsetningener at det inngåskontrakt mellom
vedkommendeabonnent(er)og kommunen.

Går flere abonnentersammenom komposteringgjelder § 10 tilsvarende.

Til § 12
Forurensingslovens§ 33 og 34 har bestemmelserom reduksjonog gjenvinning av
avfall.Med hjemmel i sammelovsKap. 3 og §29 har fylkesmannensattsomvilkår
for drift av fyllplassat den delenavavfalletsomkan gjenvinnes og brukessområ-
stoff i ny produksjon, ikke tillates lagt i fylling. Den miljømessigeog bestemåtenå
oppnådette påer at den somskaperavfalletselvsortererdette (kildesortering). Hva
somkan gjenvinnesvil variereover tid. Det kan f.eks.bli opprettet panteordninger
somtar visseprodukter ut avavfallsstrømmen.Abonnentenmå derfor rette segetter
de retningslinjer og den informasjonsomkommer fra RIR.
Listen over avfallsfraksjoneri denne§ er derfor ikke uttømmende,men må betraktes
somveiledende.Det vil derfor ikke værenødvendigå endreforskriften om nye av-
fallsfraksjonermå skillesut.

For enkeltefraksjonerkan det bli nødvendigå treffe spesielletiltak for å unngåat de
forringes.Matrestertil fór må oppbevareskjølig mellom hver henting. Mellom hver
henting må beholderenplasseresslik at den ikke utsettesfor direkte sollys.Tilsetting
avkonserveringsmiddelkan væreen annenløsning.Et eventueltpåleggfra kommu-
nen vil værebasertpånæringsmiddeltilsynetstilråding og bestemmelser.

For medisinresterinnføresspesiellebestemmelser.Medisinerer farlig vedukyndig
bruk og de må ikke komme påavveie.Bestemmelseninnfører en plikt for utsalgsste-
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det og den somforeskrevmedisinentil å ta dennetilbake. Dissemå påsin side
videresendemedisinentil godkjent sluttbehandling.Eventuelt kommer § 14 til an-
vendelse.

Dette vil ogsågjeldestørremengderensartetavfallslik somhageavfall,kvist mv.
Abonnenten/avfallsbesittermå ogsåbringe spesielleavfallstypertil sentraltplasserte
beholdere.Det gjelder f.eks.glass,klær,spesialavfall(Skvett´n) mv.

Til § 13
Bestemmelseninnfører en plikt for den som selgereller formidler varertil å ta del i
et effektivt retursystemfor restproduktet avsammevare.Plikten begrensersegtil å
stille nødvendigplasstil disposisjonfor oppsamlingsenhetersomRIR finner for-
målstjenligeog til å føre nødvendigtilsyn med disse.Dette innebærerorden og ren-
hold rundt oppsamlingsenhetenesamtvarsleRIR om de blir fulle før tidspunkt for
regulærtømming. RIR kan i enkeltetilfeller påleggeeierå skifte fulle beholdere
med tomme.
Det er en forutsetning at oppsamlingsenhetenestårlett tilgjengelig for publikum.
Enhetenemå ståved eller nærinngangeller inne i selvelokalet slik at de er iøynefal-
lendeog innbyr til bruk.

Til § 14
Bestemmelsenpåleggerall virksomhetsomdriver pleie,behandlingeller liknende
virksomhetmed menneskerog dyr og der en med utstyr og bandasjerkommer i
kontakt med blod om å leveredette avfallfra slik virksomhettil egeninnsamlings-
ordning. Hensikten er å sikreat smittefarlig, skjærendeeller stikkendegjenstander,
bandasjereller annet, ikke blandesmed annetavfall.

Til § 15
Somen del avdenne§ gjelder forskrifter for slamavskillereog tette tanker.
Vedstor belastningpå tankerkan kommunen påleggeoftere tømming for å hindre
overflømming og forurensing.

Til § 16
Det påliggerRIR eller RIR´s renovatørå informere abonnententilstrekkelig tid på
forhånd om når tankentømmes.Vanligviser dette minimum en uke og skjervia an-
nonseringog skriftlig til hver abonnent.

Til § 17
Oljeutskillere er en betydelig forurensingskildeuten tilsyn og regelmessigtømming.
Bestemmelseninnfører en plikt for eiereavdissetil å væremed i en kontroll - og
innsamlingsordning.
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Enkelte oljeutskillereer lite belastet.Det er derfor gitt åpning for tømming med
lengre intervaller enn hvert år.

Til § 18
Abonnentenmå uten unødig opphold underrette kommunenom endringer i av-
fallsmengdeneller dennessammensetning.Påden måtenkan type og antall / stør-
relsepåoppsamlingsenhetenetilpassesslik at avfallettaesbestmulig hånd om.
Bestemmelsenskalogsåforhindre at abonnentensenderavfallandreog miljømessig
mer betenkeligeveier.

Det kan virke urimelig å belastebyggverkpåeiendommermed gebyr,der det er
åpenbartat dissealdri vil bli tatt i bruk igjen. Påden annensidemå det væresikkert
at det ikke foregåravfallsskapendevirksomhetpåeiendommen.

Til § 19
Bestemmelsenegir visseføringer for gebyrregulativet.De enkeltetjenesterpriseset-
ter sin andelav totalkostnadeneslik at betingelsenei forurensingslovens§ 34 opp-
fylles.De enkeltegebyrsatsersettesslik at det oppmuntrer abonnententil egeninn-
satsmht å reduseresin avfallsmengde,sorterei renefraksjonerog medvirketil en
kostnadseffektivinnsamlingog transport.

For boligeiendommermed flere boenheterkan det fastsetteset grunngebyr for eien-
dommen basertpåen satsfor hver boenhetog en satsbasertpåoppsamlingsenhe-
ter. For næringseiendommerkan det fastsetteset grunngebyr basertpåen satsfor
hver virksomhetpåeiendommenog en satsbasertpå størrelsenpåoppsamlingsen-
hetene.

Grunngebyret beregnespågrunnlag avde fastekostnaderved avfallsordningenslik
somadministrasjon,fellesdriftsutgifter, fastekostnaderved behandlingsanleggmv.

Det fastsettesgebyr pågrunnlag avstørrelsepåoppsamlingsenhetene.Gebyretkan
ogsåberegnespågrunnlag avvekt påavfallet.

Ut over dette skaloppsamlingsvolumtilpassesavfallsmengden.

I fellesabonnementetter § 10, 2.ledd fordelesgebyretmed like deler på hver abon-
nent (eiendom).
Det kan fastsettesgebyr basertpåavstandmellom hentestedetter § 6, 2. ledd, og
oppsamlingsenhetender avfallethentesi denne.Oppsamlingsenhetenstårforutset-
ningsvislengrefra vei enn bestemt.Forøvrig kan det fastsettesgebyr etter service-
grad.

17



Vedutskriving avtømmegebyrfastsetteshvert år et minstevolumsom beregnings-
grunnlag

For oljeutskillere kan det fastsetteset grunngebyr basertpåadministrasjonskostna-
der, årlig inspeksjonog kontroll mv. I tillegg blir det gebyr basertpå m3 uttatt væs-
kevolum (vann/oljeblanding) og vekt/volum sand/slam.
Kunngjøring avgebyrvedtak,endring av forskrifter m.v. fremgårav forvaltningslo-
ven.

Til § 20
Avfallsbildethar endret segfra «alt i en sekk»til kravom sortering i mangefraksjo-
ner. Dette stiller krav til den enkelteabonnent.Feilsorteringhos en enkelt abon-
nent vil eksempelvisforringe verdienavet størreparti aven avfallsfraksjonog få
økonomiskekonsekvenserfor alle. De sanksjonsmulighetersomer til disposisjon
overfor de sombryter bestemmelsenei denneforskrift er arbeids-og tidkrevendeå
anvende.Erfaringsmessigoppnåsgode resultatergjennom veiledningog informa-
sjon, men ofte vil det værenødvendigmed direkte henvendelsertil den enkelte
abonnent.

Vedmanglende eller feilaktig sortering avavfalleti henhold til bestemmelsenei
denneforskrift, vil det bli gitt melding om at dette må rettes.Meldingen kan bli gitt
muntlig avrenovatøren,skriftlig med melding somfestestil oppsamlingsenhetenog
eller vedbrev til abonnenten.

Det er nødvendigmed raskreaksjonoverfor de sombryter bestemmelsene, ødeleg-
ger for de mangeog gjennom handlingeller unnlatelseer en trusselmot miljøet.
Bestemmelsener slik at etterkommesikke påleggetinnen en gitt frist, forfaller krav
om dobbelt gebyr umiddelbart. Dobbelt gebyrberegnesut fra det samledegebyr
for vedkommendeabonnentselvom det f ekskun er forurenseten fraksjon.
Gebyretberegnesut fra heledet kvartaletpåleggetble gjort kjent for abonnenten.
Gebyret løper forskuddsvisfor hvert kvartal inntil forholdet er brakt i orden.

Er det ulike gebyrsatserfor ulike fraksjonergjelder bestemmelsenom dobbelt gebyr
summenavde ulike satser.For næringseiendommerrådesutleier å henvisetil reno-
vasjonsforskriftenei leiekontrakten.

Til § 21
Det er i forskriften presisertat klagepåvedtakom dobbelt gebyr påde abonnenter
somikke retter segetter vedtakom å unngåsammenblandingavavfallsfraksjoner,
ikke har oppsettendevirkning. Det vil innebæreat straffegebyretløper under klage-
behandlingen.Bestemmelsenvil gjøre det mindre attraktivt å utnytte klagebehand-
lingstiden til å la væreå etterkommepålegget.
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Nesset kommune Arkiv: 601 

Arkivsaksnr: 2008/1636-31 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 93/15 03.09.2015 

Nesset kommunestyre 71/15 17.09.2015 

 

Interkommunalt samarbeid - innkjøp 

Vedlegg 

1 Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid på innkjøpsområdet 

2 Innkjøpsreglement kommunesamarbeid 

 

 

Rådmannens innstilling 

1) Nesset kommune inngår interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet - gjeldende fra 01.01.2016. 

Samarbeidet blir organisert som administrativt vertskommunesamarbeid etter Kommuneloven § 28 b 

med Molde kommune som vertskommune. Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  
 

2) Nesset kommune ber rådmannen delegere myndighet til å gjøre vedtak av ikke prinsipiell karakter 

etter Lov om offentlig anskaffelse og andre aktuelle lover og forskrifter til rådmannen i Molde 

kommune. 

 

3) Det blir tatt hensyn til deltakelse i samarbeidet ved behandling av budsjettet for 2016. 

 

4) Innkjøpsstrategi for Molde kommune skal også gjelde for det interkommunale samarbeidet. 

Rådmannen i Molde kommune(vertskommunen) får myndighet til å tilpasse strategidokumentet som 

følge av dette.  

 

5) Reglement for samarbeidet tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

1) Nesset kommune inngår interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet - gjeldende fra 01.01.2016. 

Samarbeidet blir organisert som administrativt vertskommunesamarbeid etter Kommuneloven § 28 b 

med Molde kommune som vertskommune. Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  
 

2) Nesset kommune ber rådmannen delegere myndighet til å gjøre vedtak av ikke prinsipiell karakter 

etter Lov om offentlig anskaffelse og andre aktuelle lover og forskrifter til rådmannen i Molde 

kommune. 

 

3) Det blir tatt hensyn til deltakelse i samarbeidet ved behandling av budsjettet for 2016. 

 

4) Innkjøpsstrategi for Molde kommune skal også gjelde for det interkommunale samarbeidet. 

Rådmannen i Molde kommune(vertskommunen) får myndighet til å tilpasse strategidokumentet som 

følge av dette.  

 

5) Reglement for samarbeidet tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn 

Innkjøp- eller anskaffelse - er et stadig viktigere område innen kommunal sektor. Området er underlagt 

et stadig mer komplekst regelverk og kommunene sine ressurser skal forvaltas på forsvarlig måte.  

Det er derfor viktig å ha et apparat som har kompetanse og kapasitet nok til å gjennomføre 

konkurranser for enkelte kjøp, rammeavtaler og innkjøpsavtaler som tilfredsstiller lovkrava. 

Med bakgrunn i dette har kommunene Molde, Nesset, Rauma, Aukra og Misund erkjent at 

interkommunalt samarbeid er nødvendig for å møte utfordringene på området. 

Kommunene har samarbeidet interkommunalt tidligere innen fagområdet. Rådmennene i kommunene 

satte ned en administrativ arbeidsgruppe for å utrede en formelt interkommunal innkjøpsordning (jf 

mandat). Arbeidet har dannet grunnlaget for denne saken. 

 

Vurdering 

Organisering: 

De ulike formene for interkommunalt samarbeid som er skildret i Kommuneloven er vurdert med 

unntak av samkommunemodellen. Denne modellen er utviklet som en mulig overbyggende 

organisering der det er vedtatt samarbeid om lovpålagte oppgaver på flere sektorer og denne er derfor 

ikke aktuell for denne type samarbeid på ett enkelt område. 

 

I tillegg er en organisering som interkommunalt selskap vurdert. 

 

Valg av organisasjonsform har innvirkning på rom for politisk styring av samarbeidet og samarbeidet 

sin grad av selvstendighet. Til mere selvstendig samarbeidet kan opptre, til mer indirekte er den 

folkevalgte styringen og kontrollen.  

 

Innkjøp er et fagområde i kommunen som i stor grad er regelstyrt og krever i stor grad 

spesialkompetanse og godt faglig skjønn. Erfaring tilsier at det er få saker av prinsipiell karakter knytt 

til området som krev politisk handsaming. 

 

Det er stort potensial for god ressursstyring gjennom at kommunene har et robust og stabilt apparat 

som legger til rette for at kommunene gjør innkjøp på en på faglig forsvarlig måte. 
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Det er derfor viktig av det interkommunale samarbeidet legger til rette for god rekruttering og videre 

utvikling av det kompetansemiljøet som eksisterer i Molde kommune. 

 

Sett i sammenheng med faget og oppgavene sin karakter, konkluderer administrativ utredning med at 

den organisasjonsform som er best egnet for et interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet  i ROR-

kommunene nå er et administrativt vertskommunesamarbeid hjemmlet i Kommunelova § 28 b.  

 

I vedlagt forslag til samarbeidsavtale er det lagt inn rutiner for hvordan informasjonsutveksling og 

samhandling mellom samarbeidskommunene skal foregå. For å ivareta det kompetansemiljøet som 

allerede fins i Molde kommune og for å legge grunnlag for videre rekruttering av kompetanse og 

bygge et robust fagmiljø, bør Molde kommune ha rollen som vertskommune.  
 
 

Økonomi 

I innkjøpssamarbeidet er det et stipulert behov for seks årsverk, total ramme 4.8 mil. kr.  

Nyere interkommunale samarbeid innen ROR-kommunene har fordelingsnøkkel med 30 % fast del og 

70 % etter folketallet. Det blir anbefalt at denne fordelingsnøkkelen blir benyttet som utgangspunkt 

også for dette samarbeidet. 

 

 
 

Innsparingspotensial 

 

En administrativ arbeidsgruppe fra kommunene har gjennomført en analyse for å finne potensialet for 

innsparinger med korrekt bruk av regelverk for offentlige anskaffelser. I Molde kommune skjer 

eksempelvis 59% av alle innkjøp utenom avtaler. Potensialet er regnet til 82%. Dersom rammeavtaler 

utgjør 70% av innkjøp er det realistisk å oppnå 10-20% kostnadsreduksjon. 

 

Totalt for alle kommunene er det stipulert en årlig innsparing på 10,3-22,3 mil. kr. 

Innsparinga er godt over kostnadene med en felles innkjøpsordning som er i stand til å håndtere alle 

innkjøp over en halv mill. kr. 
 

 

Strategi (4-års perspektiv) 

Molde kommune har nylig behandlet politisk 4-årig strategi for innkjøpsområdet (vedlagt). 

Arbeidsgruppa har vurdert innholdet i strategidokumentet, og mener dette kan være dekkende for det 

behovet som det interkommunale samarbeidet har.  

Det vert derfor foreslått at Molde kommunes innkjøpsstrategi også blir rådgivende for det 

interkommunale samarbeidet. 

 

Det er utarbeidet forslag til reglement for innkjøpssamarbeidet som sier noe om hvordan samarbeidet i 

praksis skal fungere. Reglementet ligg vedlagt til orientering. 
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Økonomiske konsekvenser 

Se eget punkt ovenfor 

 

Betydning for folkehelse 

 



Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid på 

innkjøpsområdet  

1. Om samarbeidsavtalen 

Denne avtalen gjeld interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet med heimel i Lov om kommunar 

og fylkeskommunar av 25. 09. 1992 nr. 107 (Kommunelova), organisert som administrativt 

vertskommunesamarbeid (Kommunelova § 28-1b). 

2. Avtaleparter 

Vertskommune: Molde kommune 

Samarbeidskommune: XXXXX kommune 

(Andre samarbeidskommunar: aa, bb, cc) 

3. Formål for avtalen 

1. Samarbeidskommunane skal gjennom samarbeidet ha ei felles og effektiv innkjøpsordning som 

sikrar både effektive innkjøp og prosessar som tilfredsstiller regelverket innanfor offentlige 

anskaffingar. 

2. Innkjøpssamarbeidet skal sikre ei sams innkjøpskompetanse som kan vere rådgivande ovanfor 

anskaffingar ute i kommunane. 

3. Innkjøpssamarbeid skal samstundes ivareta effektiv bruk av elektroniske system – både for å 

implementere innkjøpsavtalane og for å redusere transaksjonskostnadane knytt til innkjøp. 

4. Gjennom innkjøpssamarbeidet skal sekundære omsyn som miljø, sosial dumping, etiske 

retningslinjer, leverandørutvikling takast omsyn til m.m.» 

4. Mynde  og ansvar 

Molde kommune er som Vertskommune ansvarleg for administrasjon og drift av samarbeidet 

Vertskommunen pliktar innanfor denne samarbeidsavtalen, og etter delegert mynde frå 

Samarbeidskommunen, å utføre de oppgåver kommunen har etter alle aktuelle lover og forskrifter 

og vedteke reglement for innkjøpsområdet. 

Samarbeidskommunen delegerer vedtakskompetansen ved at kommunestyret gjev instruks til eigen 

administrasjonssjef/rådmann om delegasjon til rådmannen i Vertskommunen, jf. kommuneloven § 

28-1b. 

Det er krav om at samarbeids kommunane følgjer vedteke reglement. 

 

 

 



5. Økonomi 

Samarbeidskommunen skal overføre tre gonger pr. år til Vertskommunen vederlaget for deltaking i 

det interkommunale vertskommunesamarbeidet. Vertskommunen fakturerer avtalt beløp.   

Det vert gjort ei avrekning ved årslutt kvart år. Eventuelt overskot tilbakeførast kommunane eller 

vertskommunen sender tilleggsfaktura for endeleg oppgjer i samsvar med fordelingsnøkkel. 

Kostnadene fordelast etter følgjande fordelingsnøkkel; 30% lik del for alle deltakar kommunane og 70 

% etter innbyggjartal. 

Vederlaget skal dekke: 

Lønn og sosiale kostnader (inklusive pensjonsforpliktingar) 

Kontorlokale og felleskostnader knytt til desse  

Kompetansetiltak 

Reisekostnader 

Telefoni, PC og kostnader til lisensar som f.eks. Windows, Office ol,  

Lisenskostnader for fagsystem 

Administrasjon av vertskommunesamarbeidet ; Arkiv, økonomi, personal, informasjon m.m. 

 
 

Dersom ein felles konkurranse medfører erstatningskrav skal kostnadene fordelast etter same 

fordelingsnøkkel som kostnadene elles.  

 

6. Personal 
 

Vertskommunen Molde kommune har arbeidsgjevaransvar. 

 

7. Organisering, styringsdialog og samarbeidsrutiner 
 

Det skal årleg utarbeidast ein handlingsplan i tråd med vedteken 4-årig strategi for innkjøpsområdet 

som leggast føre samarbeidskommunane i samband med budsjettbehandlinga kvart år. 

Rådmannsutval: 

Rådmennene i Vertskommunen og samarbeidskommunane utgjer rådmannsutvalet for samarbeidet. 

Rådmannen i Vertskommunen er leiar for rådmannsutvalet.  

Rådmannen i vertskommunen legg fram driftsrapportar  og andre aktuelle saker som vedkjem drifta 

til rådmennene i Samarbeidskommunane til orientering og drøfting. 

Vertskommunen skal minimum 3 gongar pr. år rapportere til Samarbeidskommunane. Rapporteringa 

skal innehalde generell informasjon om driftssituasjon inkl. økonomisk situasjon og framdrift i 

forhold til planlagt arbeid.  

 

Innkjøpsråd: 



Det opprettast innkjøpsråd med representantar for alle deltakarkommunane. 

Samarbeidskommunane pliktar seg til ei kvar tid å informere innkjøpssamarbeidet om kven 

kommunens representant i innkjøpsrådet er, og til å gje vedkomande anledning til å delta i arbeidet i 

innkjøpsrådet. 

Innkjøpsrådet si oppgåve er å sikre fagleg medverknad frå alle deltakarkommunane i utviklinga av 

innkjøpssamarbeidet. Mellom anna skal innkjøpsrådet utarbeide forslag til strategiar og 

handlingsplanar som del av saksførebuing til rådmannen i Vertskommunen. 

Produktansvarlig: 

For å sikre at kommunen til ei kva tid har ei innkjøpsordning som tener kommunens interesser ut fra 

eit produktfaglig brukarperspektiv, sørgjer innkjøpsansvarlige for at kommunene til ei kva tid har ein 

medarbeidar med det produkt- og brukerfaglege ansvaret for ordninga innan et nærare definert 

produktområde. 

 

8. Ved usemje 

Eventuell tvist søkjast løyst ved forhandlingar før den eventuelt vert bringa inn for dei ordinære 

domstolane. 

9.  Opphøyr av samarbeidet 

Uttreden av samarbeidet kan skje frå 1. januar kvart år. 

Oppseiing av avtalen skal sendast skriftleg til  vertskommunen seinast eit år før ønskje om å tre ut av 

samarbeidet. 
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1 INNLEDNING 
 

Dette reglement er felles for alle kommunene som deltar i samarbeidet.  Sammen med vedtatt 

samarbeidsavtale gir dette reglement klare føringer for utøvelse av innkjøp. Reglementet 

gjelder også for alle underliggende heleide virksomheter i kommunene som er omfattet av 

regelverk for offentlige anskaffelser. 

 

 

2 MÅL FOR ANSKAFFELSESVIRKSOMHETEN 
 

Målet for kommunenes anskaffelsesvirksomhet er å anskaffe og forvalte 

nødvendige og riktige varer og tjenester det er behov for, på en måte som bidrar til 

en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av kommunens ressurser. 

 

Alle innkjøp av de deltakende kommuner skal skje etter de til enhver tid gjeldende 

lover og forskrifter om offentlige anskaffelser og dette reglement. 

 

 

3 ETISKE PRINSIPPER 
 

3.1 Generelt 

Alle medarbeidere som er involvert i innkjøp skal utføre sitt arbeid etter 

kommunens etiske retningslinjer  

 

Alle innkjøp skal foretas utelukkende ut fra kommunens egne interesser og ingen 

skal utnytte leverandørkontrakter til personlig fordel. 

 

Medarbeidere som deltar i innkjøpsarbeidet skal ikke være involvert i andre 

forhold som påvirker deres handlefrihet eller gir inhabilitet. 

 

Alle medarbeidere skal bidra til at lojalitet til inngåtte avtaler følges. 

 

3.2 Leverandørkontakt 

All kontakt med leverandører skal skje utelukkende ut fra kommunens interesser. 

Leverandørenes representanter skal gis en korrekt og høflig mottakelse og behandling i 

henhold til god forretningsskikk. 

 

Ingen ansatte i kommunene må bli personlig forpliktet overfor en leverandør eller 

leverandørens representanter. 

 

Opplysninger om leverandører som pris, spesifikasjon og lignende er regulert av 

Offentlighetslov og Forvaltningslov.    
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3.3 Personlige fordeler/gaver 

Innkjøpspersonell i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller 

være egnet til å påvirke, i handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke 

gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l. Gaver omfatter ikke bare 

materielle gjenstander, men også andre fordeler.       

Vanlige former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og 

informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at 

den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.  

 

3.4 Tjenestereiser 

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av tilhørende kommune. Unntak fra dette 

prinsippet kan bare skje etter godkjenning av rådmann i forbindelse med innkjøp. 

Det latente skattemessige ansvar dersom andre enn kommunen dekker reiseutgifter for en 

kommunalt ansatt er den enkelte ansattes ansvar. 

 

3.5 Inhabilitet 

Det skal legges vekt på at de personer som deltar i innkjøpsarbeidet ikke er involvert i forhold 

som kan påvirke deres handlefrihet eller uavhengige dømmekraft. 

 

Enhver medarbeider som deltar i innkjøpsarbeidene skal informere sin overordnede om reell 

og mulig inhabilitet i forholdet til leverandører eller leverandørers representanter slik som:

  

 eierinteresser 

 familieforhold 

 nært personlig vennskap  

 forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger 

 lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen 

 personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider 

kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens 

virksomhet 

 engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold 

som den enkelte arbeider med i kommunen 

 spesielle forhold som kan trekke i tvil upartiskhet 

 

Utover dette gjelder habilitetsbestemmelsene under §6 i forvaltningsloven.    

 

4 LOVGRUNNLAG 
 

4.1 Lover, forskrifter og bestemmelser 

Alle anskaffelser skal foregå innenfor rammene av det til enhver tid gjeldende lovverk, 

forskrifter og eventuelle kommunale bestemmelser som er relevante i den aktuelle forbindelse. 

Ved beregning av terskelverdier skal omsetning samlet i de kommunene som deltar i 

samartbeidet legges til grunn, omsetning eks mva. 
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 Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999, nr 69  

Forskrift om offentlige anskaffelser av 15. juni 2001, med endringer av 1. juli 2002. 

 Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser. Link til Fornyings- og 

Administrasjonsdepartementet. 

http://odin.dep.no/fad/norsk/tema/offentlig/bn.html 

 

 Forskrift om Klagenemnd for offentlige anskaffelser, KOFA. 

Fastsatt ved kgl.res. 15. november 2002 med hjemmel i lov av 16. juli 1999 nr. 69 

om offentlige anskaffelser § 7a. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.  

Link til Klagenemnd for offentlige anskaffelser. 

www.kofa.no 

 

 

5 INNKJØPSRUTINER 
 

5.1 Generelt  

Den til enhver tid gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelse skal anvendes ved alle 

tildelinger av offentlige vare-, tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter og gjelder kontrakter 

som omhandler kjøp, avbetalingskjøp, leasing eller leie.   

 

Der det finnes en gyldig rammeavtale, skal denne benyttes. Der det ikke finnes noen 

rammeavtale er hovedregelen at det skal foretas en anbudskonkurranse. Uansett hvilken måte 

det blir kjøpt inn på skal kjøpet baseres på reell konkurranse, lik behandling av leverandørene, 

ikke diskriminering av leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet, åpenhet, 

forutsigbarhet og etterprøvbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløpsgrenser i dette reglement er eks mva.   

5.2 Anskaffelse på områder uten rammeavtale/kontrakt 

5.2.1 Anskaffelser over den til enhver tid gjeldende terskelverdi (nasjonal og 

EØS) 

 

Kjøpsprosedyre - Hovedregelen er åpen/begrenset anbudskonkurranse eller 

                                      konkurranse etter forhandlinger.  

http://odin.dep.no/fad/norsk/tema/offentlig/bn.html
http://www.kofa.no/
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Kunngjøring  - Doffin.no over EØS terskelverdi kunngjøres også i TED.  

Saksbehandling - Gjennomføres av team bestående av ansvarlig fra samarbeidet,          

innkjøpsansvarlig  og produktansvarlig i kommunene eller personell 

fra anskaffende enhet. Produktansvarlig eller personell fra anskaffende 

kommunal enhet er ansvarlig for teknisk spesifikasjon og evaluering av 

disse sidene ved innkomne tilbud. 

 

5.2.2 Anskaffelser under den til enhver tid gjeldende nasjonale terskelverdi, men 

over kr 500 000.- eks mva 

 

Kjøpsprosedyre - Hovedregelen er åpen/begrenset anbudskonkurranse eller 

     konkurranse etter forhandlinger. 

Kunngjøring  - Forenklet kunngjøring på Doffin.no 

Saksbehandling  - Gjennomføres av team bestående av ansvarlig fra samarbeidet,            

innkjøpsansvarlig  og produktansvarlig i kommunene eller personell 

fra anskaffende enhet. Produktansvarlig eller personell fra anskaffende 

kommunal enhet er ansvarlig for teknisk spesifikasjon og evaluering av 

disse sidene ved innkomne tilbud. 

 

5.2.3 Anskaffelser under kr 500.000.- eks mva 

 

Ved alle kjøp under kr 500.000.- er det krav til at det så langt som mulig skal benyttes 

konkurranse og konkurransen skal publiseres tilstrekkelig. Alle kjøp bør så langt det er mulig 

foregå skriftlig. I praksis vil dette si at kommunene skal sammenligne og eventuelt forhandle 

priser og kostnader så langt dette er mulig. Det bør foreligge minst 3 sammenlignbare tilbud 

før valg av leverandør foretas.  

 

Anskaffelser som er nødvendig for å dekke umiddelbare behov (nødsituasjon) er 

ikke omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser eller dette reglement.  

  

  

Kjøpsprosedyre - Direkte anskaffelse, men etter konkurranse                                      

Kunngjøring  - Skal publiseres tilstrekkelig (kommunens web side, forenklet 

kunngjøring på doffin.no og/eller kunngjøring i lokalavis,   

tilbudsinnhenting). 

Saksbehandling - Gjennomføres av innkjøpsansvarlig i kommunen eller av personell fra 

                                      anskaffende enhet. 

 

6 SJEKKLISTE VED ANSKAFFELSER 
 

 Alle innkjøp skal planlegges. Planlagte anskaffelser over terskelverdiene skal i så god 

tid som mulig meldes samarbeidet.   

Forsøk å planlegge og så langt som mulig samordne egne bestillinger slik at de interne 

bestillingskostnadene (bestilling, levering, fakturering) holdes på et nivå som er lavest 

mulig. 
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 Sjekk innkjøpsfullmakt og budsjettdekning. 

 

 Sjekk om det er rammeavtale på varen eller tjenesten som skal kjøpes.  

Dersom det finnes en rammeavtale skal denne benyttes dersom det ikke er et behov 

som må dekkes umiddelbart (nødsituasjon). 

 

 Hvis det ikke er rammeavtale på varen/tjenesten som skal kjøpes må den enkelte 

innkjøper ta kontakt med innkjøpsansvarlig for en felles samordning for dette 

produktområdet i kommunen eller via samarbeidet.  

 

 Følgende elementer skal medtas i enhver bestilling: 

 Betalingsfrist skal være fri leveringsmåned pluss 30 dager. 

 Alle varer skal være fritt levert. 

 Ingen former for fakturagebyr og lignende aksepteres. 

 E-handel løsninger skal beskrives og kreves når det er hensiktsmessig 

 Fakturaformat skal være EHF 

 

 Bestillinger skal være skriftlige (e-handel, e-post, brev).  

 

 Levering og fakturabehandling, sjekk kommunens økonomireglement. Faktura skal 

adresseres til kommunen med henvisning til den virksomheten som har bestilt varen 

eller tjenesten og skal påføres bestillers navn. Undersøk om anskaffelsen har et 

prosjektnr. 

 

Løpende bestillinger, utføres av den som har har fullmakt til dette i kommunene. 

Innkjøpsansvarlig i kommunen eller innkjøpsrådgivere i samarbeidet kan 

rådspørres. 
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7 KRAV TIL LEVERANDØRER  
 

Det vil bli stilt er rekke krav til de som skal levere varer og eller tjenester til samarbeidende 

kommuner både med henblikk på leverandør og kvalitet på de varer og tjenester som skal 

leveres. Kravenes omfang vil variere med oppdragets art og volum. Alle krav skal fremgå i 

konkurransegrunnlag og kontrakt.  

 

7.1 Obligatoriske  krav til dokumentasjon 

 

Krav til attester fra leverandører – gjelder for anskaffelser over 500.000 kr 

Det skal leveres felles skattester for merverdiavgift og skattetrekk, selvbetjening via altinn.no.  

Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. 

 

 

Lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste- og bygg og anleggskontrakter.  

ILO-konvensjon nr.94 fra 1949. 

Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle 

underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av 

tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for sted og yrke. Dette gjelder for alle ansatte 

som medvirker til å oppfylle kontrakten. 

Leverandøren skal på anmodning legge frem dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til 

de ansatte.  På samme måte skal leverandøren sikre dokumentasjon fra sine 

underleverandører.   

Dersom leverandøren ikke etterlever disse pliktene, har kommunene rett til å holde tilbake 

deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir 

holdt tilbake skal tilsvare ca 2 ganger innsparingen for firmaet. 

 

8 ALMINNELIGE REGLER FOR KONKURRANSEN 
 

Som grunnlag for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurransen 

legges til en hver tid gjeldende veiledning fra Fornyings- og Administrasjonsdepartementet til 

grunn. 

http://odin.dep.no/fad/norsk/tema/offentlig/bn.html 

 
 

I tillegg ligger en samling maler og informasjon på nettsiden til Direktoratet for forvaltning og 

IKT difi   

 

 

http://odin.dep.no/fad/norsk/tema/offentlig/bn.html
http://www.difi.no/veiledning/offentlige-anskaffelser
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9 KRITERIER FOR VALG AV TILBUD / LEVERANDØR 
 

Kriterier for tildeling og valg av leverandør er bestemt i lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. 

 

(1) Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest 

fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. 

(2) Dersom tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige 

tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette 

kan for eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige 

egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk 

bistand, og tid for levering og ferdigstillelse. Alle kriterier som vil bli lagt til grunn 

skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal oppgi 

den relative vektingen som gis hvert av kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et 

område med passende maksimalt utslag. 

 

10 KVALITET OG MILJØHENSYN 
 

Det skal velges et kvalitetsnivå som tilfredsstiller lovpålagte krav og som tar hensyn til 

livssykluskostnader samt gir lavest totalkostnad. 

 

Alle som er involvert i anskaffelser av varer og tjenester skal medvirke til 

standardisering og variantbegrensning 

 

Miljøhensyn i anskaffelser 

Ved utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og 

miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.   

Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller 

funksjon.  

 

Universell utforming 

Ved anskaffelser skal det tas hensyn til livssykluskostnader og miljømessige 

konsekvenser under planleggingen av hver enkelt anskaffelse. Plikten til å ta 

hensyn til livssykluskostnader og vurdere miljømessige konsekvenser i denne 

sammenheng, gjelder først og fremst beslutningen om hvilken løsning eller hvilket 

type produkt leverandører skal konkurrere om å levere. Når det er mulig skal 

spesifikasjonene utformes slik at det tas hensyn til kriterier for tilgjengelighet for 

funksjonshemmede og universell utforming.  

 

I begrepet "universell utforming" ligger det en ambisjon om at alle produkter, 

tjenester, bygninger og omgivelser skal planlegges slik at de kan brukes på like 

vilkår av så mange som overhodet mulig. Dette fordi fysisk tilgengelighet ofte 

legger grunnlaget for sosial tilgjengelighet og deltagelse i samfunnet. Mange 

opplever å bli funksjonshemmet på grunn av de løsninger som velges. 
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Miljømessige hensyn/vektlegging ved anskaffelser skal eventuelt fremgå i 

kravspesifikasjon.  

 

Ytterligere informasjon om miljøhensyn og ulike merkeordninger kan finnes på:  

http://www.anskaffelser.no/miljo 

 

Veileder, Miljø og regelverk for offentlige anskaffelser finnes på  

http://odin.dep.no/fad/norsk/tema/offentlig/bn.html 

 

11 INNGÅELSE AV KONTRAKTER 
 

Vertskommun inngår og signerer rammeavtaler på vegne av de deltakende kommuner. 

Anskaffende kommune signerer selv avrop og kontrakter hvor samarbeidet har ytt prosessuell 

bistand. 

 

Rammeavtalene skal implementeres i alle deltakende kommuner i samarbeid med innkjøps- 

og produktansvarlige. 

 

Det skal til enhver tid være ajourførte rammeavtaler. Disse oversiktene skal gjøres kjent for 

alle kommunale enheter og være tilgjengengelige på interne portaler.    

 

Når rammeavtale er inngått er alle enheter forpliktet til å foreta alle innkjøp hos den valgte 

leverandør. 

 

 

12 LEVERANSEOPPFØLGING 
 

Leveranseoppfølging omfatter alle tiltak og aktiviteter for å sikre at inngåtte forpliktelser blir 

overholdt av begge/alle parter. Leveranseoppfølging avsluttes når leveransen er overtatt, 

godkjent og betalt. 

Det skal foretas betryggende kontroll av leveransen og at leverandørens betalingskrav (faktura 

e.l.) er i samsvar med den aktuelle bestilling eller kontraktens/avtalens betingelser. 

Betalingskrav som er i samsvar med bestillingen eller kontrakt/avtale attesteres, anvises og 

utbetales. 

 

13 DOKUMENTBEHANDLING / ARKIVERING 
 

Kommuner skal ha rutiner for betryggende oppbevaring og makulering av all 

saksdokumentasjon knyttet til anskaffelsesvirksomheten. 

Saksdokumentasjon for hver anskaffelse skal oppbevares samlet, systematisk ordnet i 

hensiktsmessig arkivmateriell, og under slike forhold at innholdet ikke er tilgjengelig for 

uvedkommende. 

Ovenstående gjelder under alle faser av anskaffelsen, også etter at de aktuelle kontrakts-/ 

avtaleforhold er avsluttet. 

 

http://www.anskaffelser.no/miljo
http://odin.dep.no/fad/norsk/tema/offentlig/bn.html
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Ved alle anskaffelser uansett verdi skal det lages en anskaffelsesprotokoll som skal 

dokumentere alle faser i anskaffelsesprosessen, Denne skal oppbevares sammen med annen 

relevant dokumentasjon i forbindelse med anskaffelsen slik at en eventuell kontroll kan 

gjennomføres. 

 

Forøvrig gjelder krav til oppbevaring av saksdokumentasjon slik det fremgår av lover og 

forskrifter. 

 



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1235-1 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 91/15 03.09.2015 

Nesset kommunestyre 72/15 17.09.2015 

 

Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr 

Vedlegg 

1 Oppgradering kjøretøy 

2 Brev vernerunde Nesset brann- og redning 2014 

3 Vernerunde Nesset brann- og redning 2014 

4 Anbefaling fra brannsjef Alf Magne Smørholm 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

1. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. mva.  

 

2. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

3. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 

4. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

5. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-19 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Molde brann- og redningstjeneste v/nestleder beredskap Frode Drågen Myhre, brannmester Bjørn Olav 

Hole og avdelingsleder Vegard Øverås Lied var tilstede og svarte på spørsmål.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

6. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. mva.  

 

7. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

8. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 

9. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

10. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-2019 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset Brann og Redning har utdaterte kjøretøy og utstyr, samt brannstasjoner som trenger 

oppgradering. Molde brannvesen utførte vernerunde i 2014 hvor mangler og avvik ble påvist. 

Utbedring og oppgradering av kjøretøy og utstyr er nødvendig for å opprettholde en tilfredsstillende og 

god beredskap for befolkningen i Nesset kommune.  

 

Utdrag fra brev Vernerunde Nesset brannvesen datert 6. mai 2015 (Se hele brevet i vedlegg 2): 

 
Vernerunde ble gjennomført ved brannstasjonene i Eidsvåg og Eresfjord 02.10.2014. Det er skrevet en punktvis 

rapport som er oversendt til brannmester tidligere. Punktene som er avdekket i vernerunden samsvarer i stor 

grad med tidligere gjennomførte vernerunder. Eresfjord stasjon har generelt dårlig standard. Det er behov for 

oppgradering av alle fasiliteter. Gjennomsnittsalderen for kjøretøyene er høy og flere av kjøretøyene bør byttes 

snarest for å holde en standard og driftssikkerhet som er forventet av utrykningskjøretøy 

 

Anbefalte tiltak:  

- Oppgradering av vaskemaskin med automatisk dosering av vaskemidler og impregnering. For tørking av tøy 

anbefales tørketrommel. Det må lages rutine for vask av tøy og sees på samhandling mellom stasjonene.  

- Stasjonen i Eresfjord, og spesielt de sanitære forholdene må oppgraderes.  

- To biler i Eresfjord må erstattes.  

- Plan for utskifting av mannskapsbil og «bussen» i Eidsvåg.  

 

 

  
BESKRIVELSE AV NESSET BRANN OG REDNING: 

 

Brannsjefen i Molde er gjennom en samarbeidsavtale som trådde i kraft i 2012 brannsjef i Nesset 

kommune. Lokal brannmester i 20 prosent stilling, hvor Bjørn Olav Hole er konstituert i stillingen per 

dags dato. Det er 5 utrykningsledere i Nesset kommune som går rullerende døgnkontinuerlig vakt, alle 

tilknyttet Eidsvåg stasjon. 

 

Nesset Brann og Redning har normalt 30 – 50 utrykninger i året. Uttrykninger er fordelt på 

trafikkulykker, pipebranner, brannhindrende tiltak, brann i bygning, bilbrann (annen brann), annen 

assistanse, vannskade og unødig alarm.  

 

Statistikk Nesset brann – og redningstjeneste 



 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Trafikkulykker 8 4 10 6 6 4 4 

Pipebranner 4 1 3 0 3 3 4 

Unødig alarm 8 24 21 15 18 12 9 

Brannhindrende tiltak 2 2 1 1 1 3 3 

Brann i bygning 11 0 1 1 1 3 3 

Bilbrann 3 6 2 2 4 13 0 

Annen assistanse 3 4 1 2 1 3 0 

Vannskade  2 1 0 1   

TOTALT 39 43 40 27 39 41 24 

 

I 2014 har de fleste i Nesset Brann og Redning gjennomført Norsk Luftambulanse sitt kurs «Mens du 

venter på ambulansen». Dette kurset har gitt mannskapet opplæring og trening i livreddende 

førstehjelp ved bruk av oksygen og hjertestarter, hvor det vil være årlige oppfriskningskurs fra Norsk 

Luftambulanse. Hvis ambulansen/ luftambulansen i Nesset er mer enn 20 minutter unna, vil mannskap 

fra Nesset Brann & Redning bli kalt ut av 110 sentralen for å utføre førstehjelp og bistå ambulanse. 

Hele mannskapet i Eidsvåg og Eresfjord er utrustet med tetraradio (nødnettsamband), mens 

hjelpemannskap i Eikesdalen og Vistdalen har tilgang på tetraradio på stasjonen.  

 

Mannskapet i Eidsvåg består av 17 deltidsansatte, samt 2 deltidsansatte fra Eresfjord på dagtid. I 

Eidsvåg er det 13 som er godkjente røykdykkere. Det er mål at alle skal være godkjente røykdykkere. 

Mannskapet i Eresfjord består av 10 deltidsansatte, hvorav en ansatt er stasjonsansvarlig. Fem 

deltidsansatte har i 2014 og 2015 gjennomført grunnkurs med røykdykker opplæring. Ni av de ansatte 

har gjennomført kurset «Mens du venter på ambulansen». 

 

I 2015 har det blitt opprettet hjelpemannskap i Eikesdal og Vistdal. Dette er arbeidet er startet, og det 

vil utøver høsten 2015 bli innkjøpt utstyr og bekledning. Mannskapet i Vistdal består av 8 personer. 

Fire av de ansatte har gjennomført kurset «Mens du venter på ambulansen», samt at to har 

førstehjelpskompetanse gjennom ordinært arbeid. Mannskapet i Eikesdal består av 6 personer. Tre av 

mannskapet har gjennomført kurset «Mens du venter på ambulansen», samt at en har 

førstehjelpskompetanse gjennom ordinært arbeid. 

 

 
STATUS STASJONER, KJØRETØY OG UTSTYR 

 
EIDSVÅG: 

 

Stasjonen:  

Bygget er oppført i 1996 og ble bygget med formål som brannstasjon. Gode lokaler, med møterom, 

kontor, lett kjøkken, garderober og treningslokaler. Ligger sentralt i Eidsvåg ved Alstadplassen, og 

kort veg til aldershjem, skoler og barnehager i Eidsvåg. Trengs noe generelt vedlikehold på bygget, 

samt en reparasjon på gulvet i garasje for vaktbilen.  

 

Kjøretøy: 

Gjennomsnittsalder for kjøretøy i Eidsvåg er 20,3 år.  

 

C87 VW transporter 

 Klasse B, personbil 

Registreringsår: 11.07.2007 (8 år).  

Vaktbil for utrykningsleder med diverse utstyr førstehjelps og slukkeutstyr, samt ett 

røykdykkersett og hjertestarter.  

 



C81 Mercedes Benz lastebil  

Klasse C (Lastebil) 

Registreringsår: 05.11.1996 (19 år). 

Hovedmannskapsbil med brann og redningsutstyr, plass til 5 personer/ 3 røykdykkere. 

Vanntank 3 000 liter. Utstyrt med pumpe og vannkanon. 

 

C82 Mercedes Benz buss  

Klasse C1, lett lastebil 

Registreringsår: 19.12.1986 (29 år) 

Mannskapsbil med plass 9 personer. Er godt utstyr med brann og redningsutstyr, inklusiv 

pumper og slanger. Bilen kan/ har blitt brukt til behandling og varmestue for pasienter og 

mannskap under uttrykninger til ulykker og brann. Bilen er gammel og det er blitt veldig 

vanskelig å få tak i reservedeler. 

 

C84 Mercedes Benz tankbil  

Klasse C, lastebil 

Registreringsår: 03.12.1990 (25 år) 

Tankbil med plass til 3 personer. Vanntank er 10 000 liter. Utstyrt med pumpe, vannkanon og 

slangmateriell.  

 

 

 

Utstyr:  

Hele mannskapet er utrustet med ny bekledning og nye hjelmer godkjent for røykdykkerinnsatts. 

Stasjonen er godt utrustet, men mangler følgende utstyr: 

 

1. Komplettering av klippe/ redningsutstyr, skyvesylinder av samme merke som saks og spreder. 

Brukes ved frigjøring fra bil. 

2. Navigasjonssystem direkte koblet til 110 sentral, hvor vannledningskart ligger inne i 

karttjenesten. Systemet gir en mer effektiv kommunikasjon med 110 sentralen under 

uttrykning, samt at systemet gir viktig hjelp til å finne raskt frem til skadested og 

brannkummer.  

3. Pusteluftkompressor. Eksisterende pusteluftkompressor er over 20 år gammel, og må repareres 

for 20 000,- i 2015. Ny pusteluftkompressor bør inngå i en investeringsplan. 

4. Vaskemaskin for vasking av utrykningsklær som har vært i kontakt med helsefarlige 

røykgasser. Det er stort fokus på vask av bekledning, og ren/ skitten sone i brannstasjoner, da 

det viser at brannfolk har betydelig flere krefttilfeller enn andre yrkesgrupper. Det skal 

opprettes ren og skitten sone på brannstasjoner, og bekledning som har vært brukt til 

brannslukning skal vaskes umiddelbart etter bruk. Oppretting av ren og skitten sone, samt 

innkjøp av vaskemaskin må ha høy prioritet. Vaskemaskinen vil kunne bli brukt av mannskap i 

hele kommunen.  

 

 

 
ERESFJORD: 

 

Stasjonen:  

Stasjonen er en garasje i en del av en større bygning, som ligger sentralt plassert i midt i bygda på 

Frisvoll i Eresfjord. Lokalet er lite egnet som brannstasjon, og har ikke garderober, dusj og toalett. 

Garasjen har heller ikke egnede porter. Lokalet trenger en større oppgradering, og mer plass/ tilbygg. 

Det er ikke plass til å lage garderobe i eksisterende lokale, så dette må enten bygges ved siden av, eller 

en bør vurdere å leie en annet og bedre egnet lokale. 



 

Kjøretøy: 

Gjennomsnittsalder for kjøretøy i Eresfjord er 30 år. 

 

C97 Mitsubishi L300 kassebil 

Klasse B, personbil 

Registreringsår: 18.06.1986  (29 år) 

  Plass til 2 personer. Utstyrt med diverse utstyr for brann og redning. 

 

C96 IZUSU 3240 

Klasse B, varebil/ Pick - up med tak (hardtop) over kasse. 

Registreringsår: 03.09.2012 (3 år) 

Mannskapsbil og feierbil. Plass til 2. Utstyrt med diverse førstehjelpsutstyr og hjertestarter, 

samt brannslukningsapparater. Som regel først på ulykkesstedet. 

 

C91 Mercedes Benz, Unimog U 1300L 

Klasse C1, lett lastebil. 

Registreringsår: 08.06.1984 (31 år) 

Plass til 3 personer, utstyrt med slukkeutstyr og pumpe. Vanntank på 1 200 liter, ikke godkjent 

for røykdykkerinnsatts.  

 

 I tillegg er det stasjonert en kraftig vifte på henger, spesiallaget for ventilasjon ved tunnelbrann.  

 

Utstyr: 

Hele mannskapet er utrustet med ny bekledning og nye hjelmer godkjent for røykdykkerinnsatts. Mye 

gammelt og utrangert utstyr. Ved ny eller overtakelse av brukt brannbil, må utstyr følge med til 

Eresfjord. Har ikke røykdykkerutstyr, eller biler med egnet plass til røykdykkere. Har ikke 

vaskemuligheter på stasjon, men kan utføre dette i Eidsvåg ved behov.  

 

 
VISTDALEN: 

 

Stasjon:  

Stasjonen er bygd etter formålet å huse vannvogn. Ligger sentralt midt i bygda. Garasje er oppvarmet 

med varmepumpe. Leieavtale med eier. 

 

Utstyrt med en vannvogn med 4 500 liter med slanger, slukkeutstyr og vannkanon. Ny i 2013. 

Tilgjengelig traktor ved behov. 

 
EIKESDAL: 

 

Stasjon: 

Nåværende stasjon er gammel og har kun plass til en liten bilhenger. Stasjonen kan ikke oppgraderes, 

og nye lokaler må leies for plassering av ny vannvogn. Det finnes egnede lokaler i nærheten som er til 

utleie, og leiekontrakt vil bli inngått i løpet av 2015. 

 

Utstyrt med pumpe, slanger og diverse slukkeutstyr på en bilhenger. Vannvogn med 9 000 liter og 

slukkeutstyr er planlagt bestilt i løpet av 2015. På grunn av vannmangel vinterhalvåret i deler av 

bygda, er vannvogn det beste alternativet for raskt innsats i Eikesdal. Stasjonen har bra med slanger. 

Noen slanger er fordelt i slangeskap oppover bygda.  



Vurdering 

Det er et umiddelbart behov for skifte ut hovedutrykningsbil Unimog (C91) og Mitsubishi (C97) ved 

Eresfjord Stasjon. Samtidig er vaktbil (C87) og mannskapsbil (C81) i Eidsvåg av eldre årgang, og det 

må opprettes en kortsiktig plan for utskiftning av spesielt disse to bilene. Bussen (C82) og tankbilen 

(C84) må også inngå i en utskiftningsplan, men kostnad innkjøp av disse er ikke tatt med da dette vil 

være likt for vurderte alternativer. Det er hentet inn tilbud fra leverandører for vurdering av kostnader. 

To alternativ er vurdert med tanke på utskiftning av kjøretøy: 

 

Alternativ 1 - Rullering av biler fra Eidsvåg til Eresfjord: 

 

Vaktbilen (C87) flyttes til Eresfjord og erstatter Mitsubishi (C97) 

Mannskapsbil (C81) flyttes til Eresfjord og erstatter Unimog (C91) 

 

Ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg: 

 

Kostnad (eks. mva):  

Vaktbil (C87)        kr  800 000,- 

Mannskapsbil (C81)   kr 3 500 000,-  

Totalt     kr 4 300 000,-  

 

Plan for utskiftning av buss (C82) og tankbil (C84). 

 

Totalt kostnad ved alternativ 1     kr  4 300 000,- 

 

 

Alternativ 2 – Nye biler i Eresfjord og plan for utskiftning av alle biler i Eidsvåg: 

 

Ny redningsbil (C97) og ny mannskapsbil (C91) ved Eresfjord stasjon. Plan for utskiftning av alle 

biler ved Eidsvåg stasjon. Behov for langsiktig plan, rullering av kjøretøy. 

  

Kostnad (eks. mva): 

Ny redningsbil (C97)     kr 750 000,-  

Ny mannskapsbil (C91) (C1 sertifikat)          kr 1 800 000,-  

Totalt              kr 2 550 000,- 

 

Plan for utskiftning av biler i Eidsvåg på kort sikt: 

Vaktbil (C87)       kr 800 000,-  

Mannskapsbil (C81)             kr 3 500 000,-  

Totalt                                    kr 4 300 000,- 
 

Plan for utskiftning av buss (C82) og tankbil (C84). 

 

Totalt kostnad ved alternativ 2                          kr 6 850 000,- 

 

Alternativ 2 vil være gi en inntekt ved salg av bilene i Eidsvåg. Totalverdien på bilene ved stasjonen i 

Eidsvåg estimeres til kroner ~500 000. Det er lite marked for brannbiler som er +20 år. 

 

Oppgradering av utstyr ved Eidsvåg stasjon: 

 

Skyvesylinder (klippeutstyr) kroner   48 000 + mva 

Navigasjon og operasjonssentral i vaktbil kroner 105 000 + mva 

Vaskemaskin og tørketrommel kroner 235 000 + mva 



Pusteluftkompressor kroner 119 000 + mva 

 

Oppgradering av utstyr i Eresfjord stasjon: 

Røykdykker flasker og maske, 5 sett a’ 13 000,- kroner 65 000 + mva 

 

Oppgradering av brannstasjon i Eresfjord: 

Det må vedtas en kortsiktig plan for brannstasjon i Eresfjord i henhold til mangler i vernerunde utført i 

2014. Vurdere følgende alternativer: 

 

1. Oppgradere eksisterende og bygge på garasjeløp.  

2. Leie et annet bygg som ligger sentralt i Eresfjord 

3. Nytt bygg for formålet. Privat utbygger og langsiktig leieavtale med utbygger. 

4. Nytt bygg for formålet. Nesset kommune utbygger og eier. 

 

Eidsvåg brannstasjon utgjør hovedstyrken i Nesset kommune, og bistår i de fleste tilfeller mannskapet 

i Eresfjord, Eikesdal og Vistdal ved brann og redning. Alternativ 1, rullering av bilene i Eidsvåg til 

Eresfjord, vil gi en betydelig oppgradering av kjøretøy ved Eresfjord stasjon, og vil korte ned 

utrykningstiden fra Eresfjord til Vistdal og Eikesdal, samt gi en god mulighet bistå Eidsvåg ved større 

branner med røykdykkere og slokking. Mannskapet i Eresfjord vil også være utrustet til å starte 

røykdykkerinnsatts. Ved rullering vil vaktbil (C87) og mannskapsbil (C81) ha en estimert levetid på 

minimum 10 år i Eresfjord. Samtidig vil stasjonen i Eidsvåg bli godt rustet med de to viktigste 

utrykningskjøretøyene for brann og redning. Uavhengig valg av alternativ 1 eller 2, må det opprettes 

og vedtas kortsiktig og langsiktig rullering av kjøretøy i brannvesenet.  

 

Alternativ 2 vil bli en god løsning for stasjonen i Eresfjord, men vil gi en dyrere total kostnad over kort 

og lang sikt, da alle bilene i Eidsvåg likevel må byttes om relativt kort tid. Salg av eksiterende biler i 

Eidsvåg gi relativt lite inntekter da det er et lite marked for eldre brannbiler. Alternativ 1 vil gi et godt 

alternativ for stasjonen i Eresfjord, samt at en får rustet opp hovedstasjonen i Eidsvåg. Kostnadene for 

en godt utrustet brann- og redningstjeneste i Nesset kommune må veies opp mot tap av verdier, 

eiendom og liv. Investeringene må finansieres ved låneopptak. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Investeringene vil føre til økte kapitalkostnader ved opptak av lån. 

 

Betydning for folkehelse 

 
Nesset Brann og Redning er en viktig ressurs for beredskapen i Nesset kommune, og bidrar hvert år til 

å berge liv, eiendom og verdier. Et godt utrustet brann og redningstjeneste i Nesset kommune vil bidra 

til å berge liv, begrense skade på eiendom, være en viktig ressurs ved ekstremvær, samt bidra til 

trygghet til befolkningen i Nesset kommune. Ulykker, skader og tap av liv og eiendom har betydning 

for folkehelse for den det rammer, samt pårørende.  

 

 

 



  Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1235-1 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 

Vedlegg 1 
 

Kjøretøy i Nesset Brann & Redning 

 

Eidsvåg: 

 

C87 VW transporter 

 Klasse B, personbil 

Registreringsår: 11.07.2007 (8 år).  
Vaktbil for utrykningsleder med diverse utstyr førstehjelps og slukkeutstyr, samt ett 

røykdykkersett og hjertestarter. 

 

 

 
 

 



 

 

 

C81 Mercedes Benz lastebil  

Klasse C (Lastebil) 

Registreringsår: 05.11.1996 (19 år). 

Hovedmannskapsbil med brann og redningsutstyr, plass til 5 personer/ 3 røykdykkere. 

Vanntank 3 000 liter. Utstyrt med pumpe og vannkanon. 

 

 
 

    
 

    
 



 

 

C82 Mercedes Benz buss  

Klasse C1, lett lastebil 

Registreringsår: 19.12.1986 (29 år) 

Mannskapsbil med plass 9 personer. Er godt utstyr med brann og redningsutstyr, inklusiv 

pumper og slanger. Bilen kan/ har blitt brukt til behandling og varmestue for pasienter og 

mannskap under uttrykninger til ulykker og brann. Bilen er gammel og det er blitt veldig 

vanskelig å få tak i reservedeler. 

 
 

    
 

     



 

 

C84 Mercedes Benz tankbil  

Klasse C, lastebil 

Registreringsår: 03.12.1990 (25 år) 

Tankbil med plass til 3 personer. Vanntank er 10 000 liter. Utstyrt med pumpe, vannkanon og 

slangmateriell.  

 
 

    
 

     
 



 

 

Eresfjord, kjøretøy: 

 

C97 Mitsubishi L300 kassebil 

Klasse B, personbil 

Registreringsår: 18.06.1986 (29 år) 

  Plass til 2 personer. Utstyrt med diverse utstyr for brann og redning. 

 

 
 

 



 

 

C96 IZUSU 3240 

Klasse B, varebil/  Pick - up med tak (hardtop) over kasse. 

Registreringsår: 03.09.2012 (3 år) 

Mannskapsbil og feierbil. Plass til 2. Utstyrt med diverse førstehjelpsutstyr og hjertestarter, 

samt brannslukningsapparater. Som regel først på ulykkesstedet. 

 

 
 

 
 

 



C91 Mercedes Benz, Unimog U 1300L 

Klasse C1, lett lastebil. 

Registreringsår: 08.06.1984 (31 år) 

Plass til 3 personer, utstyrt med slukkeutstyr og pumpe. Vanntank på 1 200 liter, ikke godkjent 

for røykdykkerinnsatts.  

 
 

        
 

     
 

 



Eresfjord brannstasjon: 

Sentral beliggenhet i Eresfjord. Leieavtale, kroner 2 800 pr måned. 

 

 
 

 



 
 

 



 

 

 Molde brann- og redningstjeneste 

Rådhusplassen 1 

6413 MOLDE 

Telefon 

Telefax 

Org.nr. 

71 19 18 00 

71 19 18 01 

974 574 764 

e-post: frodedm@molde.kommune.no  

Dir: 71 19 18 61, Mob: 901 05 302 

 

Molde brann- og  
redningstjeneste 

6. mai 2015 

 

Nesset brann og redning 

6460 Eidsvåg 

 

 

 

 

VERNERUNDE NESSET BRANNVESEN 

 

 

Vernerunde ble gjennomført ved brannstasjonene i Eidsvåg og Eresfjord 02.10.2014. Det er 

skrevet en punktvis rapport som er oversendt til brannmester tidligere. Punktene som er 

avdekket i vernerunden samsvarer i stor grad med tidligere gjennomførte vernerunder. 

 

Eresfjord stasjon har generelt dårlig standard. Det er behov for oppgradering av alle fasiliteter.  

 

Under øvelser og utrykninger blir brannkonstabler utsatt for ulik forurensing og som fører til 

behov for at personellet må dusje og skifte før de forlater stasjonen. Stasjonen i Eidsvåg har 

en dusj som ikke er i drift, men har ellers gode sanitærforhold. Stasjonen i Eresfjord har kun 

en håndvask. Her mangler det garderobe, toalett og dusj. 

 

Ansatte i brann- og redning utsettes for mange ulike gasser og typer forurensing. For å hindre 

at mannskapet skal utsettes for unødvendig helserisiko er det viktig at tøy og utstyr vaskes 

etter bruk. Nesset brann og redning har en vaskemaskin av eldre type tilgjengelig som er 

plassert i Eidsvåg. Denne har ikke de korrekte vaskemidler for branntøy. Branntøy som ikke 

er riktig vasket og impregnert gir ikke tilfredsstillende beskyttelse når det utsettes for varme.  

 

Gjennomsnittsalderen for kjøretøyene er høy og flere av kjøretøyene bør byttes snarest for å 

holde en standard og driftssikkerhet som er forventet av utrykningskjøretøy. 

 

Anbefalte tiltak: 

- Oppgradering av vaskemaskin med automatisk dosering av vaskemidler og 

impregnering. For tørking av tøy anbefales tørketrommel. Det må lages rutine for vask 

av tøy og sees på samhandling mellom stasjonene. 

- Stasjonen i Eresfjord, og spesielt de sanitære forholdene må oppgraderes. 

- To biler i Eresfjord må erstattes. 

- Plan for utskifting av mannskapsbil og «bussen» i Eidsvåg. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Frode Drågen Myhre 

Nestleder beredskap 

Molde brann- og redningstjeneste 

 

 

Vedlegg: Punktvis liste fra vernerunden. 
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Molde brann- og  
redningstjeneste 

9. desember 2014 

 

 

 

 

 

 

 
VERNERUNDE NESSET BRANNVESEN 02.10.2014 

 

 

 

Eresfjord stasjon 

Tilstede: 

- Vegard Øverås Lied, Nesset brannvesen 

- Bjørn Olav Hole, Nesset brannvesen 

- Frode Drågen Myhre, Molde brann- og redningstjeneste 

 

Brannstasjonen: 

Bygget som brannstasjonen er lokalisert i har generelt svært lav standard og fasiliteter for mannskapene er ikke 

godt egnet til formålet.  

 

Belysning: 

Tilfredsstillende. 

 

El. Anlegg:  

Ingen merknad. 

 

Porter: 

Bør oppgraderes. Krever godt vedlikehold på vinter (brøyting) for at porten skal kunne åpnes. 

 

Toalettforhold: 

Det finnes ikke toalett på brannstasjonen. 

 

Dusj: 

Det finnes ikke dusjmuligheter på brannstasjonen. 

 

Farlige forhold: 

Det er en stor sluk i gulvet på brannstasjonen. Denne er dårlig sikret med en svekket rist, med en snublekant. Det 

er også svært trangt rundt brannbil (C 9.1.).  

 

Ventilasjon: 

Brannstasjonen er ikke ventilert. 

 

Vasking av utrykningsklær: 

Det er ikke mulighet for vasking av utrykningsklær på stasjonen eller rutine for dette. 

 

Tørking av utrykningsklær: 

Det er ikke tørkemuligheter for utrykningsklær.  

 

Hygiene: 

Branngasser inneholder partikler som ikke er forenelig med god helse. Ved brannstasjonen er det ikke lagt til 

rette for å sikre god hygiene av brannklær og utstyr. Det er ingen vaskemulighet for brannklær og ikke tilrettelagt 

vaskestasjon for utstyr som har vært i kontakt med branngasser. Det er heller ikke ren og skitten sone i 

brannstasjonen. Det er anbefalt at alt personell kler av seg branntøy ute på skadestedet og pakker dette i poser. 

Disse transporteres til skitten sone på brannstasjonen for vask sammen med brukt utstyr. Alt forurenset utstyr 

vaskes før det settes tilbake til beredskap/ren sone. Det er viktig at det utarbeides en rutine for behandling av 

forurenset utstyr. 

mailto:frodedm@molde.kommune.no


 

 

 Molde brann- og redningstjeneste 

Rådhusplassen 1 

6413 MOLDE 

Telefon 

Telefax 

Org.nr. 

71 19 18 00 

71 19 18 01 

974 574 764 

e-post: frodedm@molde.kommune.no  

Dir: 71 19 18 61, Mob: 901 05 302 

 

Molde brann- og  
redningstjeneste 

9. desember 2014 

 

Personlig verneutstyr: 

Nye hjelmer er kommet eller bestilt. 

 

Utstyr: 

Brannslokkere: 

Brannslokkerne er ikke kontrollert siste årene. Det må utføres kontroll på brannslokkerne, for å sikre seg at de 

fungerer som de skal. 

 

Samband: 

Det er ikke radiosamband i C 9.1. Avventer til Nødnett kommer. 

 

Henger med pumpe og slangemateriell: 

Det er en tre stige plassert på hengeren. Dette er ikke lovlig stigemateriell og må byttes. Foreslår også at hele 

hengeren med pumpe omplasseres f.eks. til Vistdal eller Eikesdal og erstattes med en mindre pumpe med større 

kapasitet (se punkt om Redningsbil). 

 

Kjøretøy: 

Brannbil (mannskapsbil/unimog) C 9.1.: 

Bilen er av eldre dato og bærer preg av det. Dette har en vesentlig sammenheng med sikkerhet i utrykning og 

generell HMS. Skjermene over frem hjulene er delvis rustet opp og har skarpe kanter. Skjermene må skiftes. C 

9.1 er registrert som motorredskap og blir ikke kalt inn til EU- kontroll. C 9.1 må inn til EU-kontroll, bl.a. for å 

sjekke bremser etc. Alder og standard tilsier at bilen bør inn i plan for utskiftning. 

 

Fremskutt enhet C. 9.6: 

Bil i god stand. En del løst utstyr og dykkerflaske som ikke er sikret. 

 

Redningsbil C 9.7: 

Det er fortsatt en del løst utstyr i lasterommet. Dette må festes bedre og systematiseres. Anbefaler utskifting av 

pumpe til nyere modell. Denne kan også erstatte pumpe på tilhenger. Alder og standard tilsier at bilen bør inn i 

plan for utskiftning. 

 

Generelt:  

Det er personell ved stasjonen som er under utdanning til brannkonstabel. Ved endt grunnkurs er disse 5 

personene godkjente som røykdykkere. C 9.1 har ikke stor nok tank til å tilfredsstille kravene for å starte 

røykdykking jmf. kapittel 6 i veiledning om røyk- og kjemikaliedykking. Det anbefales ut fra dette og bilens 

generelle alder/slitasje å se på muligheten for oppgradering av denne slik at den tilfredsstiller kravene til 

røykdykkerinnsats. C 9.7 er også av eldre modell og bør skiftes. 

 

Det er ikke fasiliteter på brannstasjonen ut fra forventet standard. Det mangler ren/skitten sone, garderobe er kald 

og sammen med biler og det er ikke toalett/dusj tilgjengelig. 

 

 

Eidsvåg stasjon 

Tilstede 

- Bjørn Olav Hole, Nesset brannvesen 

- Erik Molton, Nesset brannvesen 

- Frode Drågen Myhre, Molde brann- og redningstjeneste 

 

Internkontroll: 

Det er manglende system for avvikshåndtering. Kommunen jobber med innføring av systemet Rettesnora. Det 

må bli gitt opplæring til alle ansatte i dette så snart dette er i drift. Det er tilbudt arbeidskontrakt til alle. Det er 

usikkert om alle har signert og returnert denne. En del lister er oppdatert, men det er behov for revisjon av 

internkontrollsystemet. 

 

Brannstasjonen: 

Bygget som brannstasjonen er lokalisert i har generelt god standard og fasiliteter for mannskapene er godt egnet 

til formålet.  
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9. desember 2014 

 

Belysning: 

Tilfredsstillende. 

 

El. Anlegg:  

Tilfredsstillende. 

Brannstasjonen står uten brannvarsling, noe som kan være svært kritisk. Hvis en brann skulle oppstå på 

brannstasjonen vil ikke brannmannskapene få alarm og en eventuell brann vil kunne utvikle seg mye før noen 

oppdager brannen og kritisk infrastruktur blir satt ut av spill. 

 

Garasje i tilknytning til brannstasjon: 

Det er en garasje i tilknytning til brannstasjon der gulvet er blitt utsatt for frostsprengning (vannbåren 

gulvvarme). Gulv må utbedres og varmekilde må etableres, slik at arealet kan snarest tas i bruk. Dette var også 

påpekt siste det ble gjennomført vernerunde. 

 

Skadedyr: 

Det er årlig problemer med maur inne på brannstasjonen. Det må iverksettes en systematisk utrydding av maur. 

Anbefaler at dette samordnes dersom med evt. andre kommunale bygg. 

 

Dusj/toalett: 

Renhold bra. Dusj nede er ikke i drift. Det er liten kapasitet for dusj for mannskap etter innsats. 

 

Treningsområde: 

Det er ikke systematisk renhold av dette området. 

 

Utrykningsbekledning: 

Det er generelt god standard på bekledning/hjelmer/sko på stasjonen. Det er gitt tilbakemelding på dårlig 

passform på sko av enkelte. Klær og hjelmer mangler tydelig merking. Det mangler også filtermasker og filter til 

disse. 

 

Vasking av utrykningsklær: 

Vaskemaskinen er av eldre årgang med begrenset kapasitet. Det er heller ikke automatisk dosering for 

vaskemidler og impregnering. Impregnering er viktig for å bevare tøyets egenskaper mot varme. 

 

Tørking av utrykningsklær: 

Det er dårlig med tørkemuligheter for utrykningstøy på brannstasjonen. Det er et tørkeskap av eldre årgang som 

brukes til tørking. Dette er ikke dimensjonert for branntøy. Varmeskap er en brannrisiko, spesielt da 

brannstasjonene ikke har brannvarslingsanlegg. 

 

Hygiene: 

Branngasser inneholder partikler som ikke er forenelig med god helse. Ved brannstasjonen er det ikke lagt til 

rette for å sikre god hygiene av brannklær og utstyr. Det er begrenset kapasitet på vaskemulighet for brannklær 

og ikke tilrettelagt vaskestasjon for utstyr som har vært i kontakt med branngasser. Det er heller ikke ren og 

skitten sone i brannstasjonen. Det er anbefalt at alt personell kler av seg branntøy ute på skadestedet og pakker 

dette i poser. Disse transporteres til skitten sone på brannstasjonen for vask sammen med brukt utstyr. Alt 

forurenset utstyr vaskes før det settes tilbake til beredskap/ren sone. Det er viktig at det utarbeides en rutine for 

behandling av forurenset utstyr. 

 

Lager: 

Område for lagring trenger rydding. Det lagres blant annet brannfarlige væsker i ikke ventilert rom. Må flyttes. 

 

Kjøretøy: 

Brannbil (mannskapsbil) C 8.1: 

Utstyret i bilen er bra og plasseringen er strukturert. Det er ønskelig med montering av nøkkelsafe for sikring av 

nøkler i bilen. Brannbiler må ofte rygge i uoversiktlige situasjoner. For bedre sikkerhet anbefales det montering 

av ryggekamera.  

 

Bussen (mannskapsbil) C 8.2: 
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Molde brann- og  
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9. desember 2014 

Utstyr er strukturert og oversiktlig. Det mangles EU-godkjenning på kjøretøyet og det er fare for avskilting. Feil 

går på lykter foran. Må utbedres snarest. Bilen er av eldre årgang og det er vanskelig å skaffe reservedeler til 

denne. 

 

Redningsbil C 8.7: 

Bilen er av eldre årgang, men i god teknisk stand. 

 

Generelt biler: 

For C 8.1 og C 8.2 er det behov for å starte en prosess for oppgradering. C 8.1 er snart 20 år gammel og er hoved 

utrykningsbil for Nesset brannvesen. En mulig løsning er å flytte denne til Eresfjord for oppgradering til 

røykdykkertjeneste, mens det kjøpes ny mannskapsbil til stasjonen i Eidsvåg. C 8.2 er et spesialbygg der bygger 

ikke driver lenger. Det har vist seg vanskelig å skaffe deler som går på spesialbygget. I tillegg kommer høy alder 

og generell tekniske slitasje.  

 

Utstyr: 

Brannslokkere: 

Brannslokkerne er ikke kontrollert siste årene. Det må utføres systematisk årlig kontroll på brannslokkerne, for å 

sikre seg at de fungerer som de skal (gjelder alle brannslokkere på brannstasjonen og i kjøretøy). 

 

Samband: 

Det er utfordringer med drift av samband. Basen på Tjelle er ustabil. Det er generelt dårlig dekning i kommunen. 

Nødnett skifter alt utstyr med drift fra uke ¾ 2015. 

 

Røykdykkerhjemler: 

Nye hjelmer er innkjøpt til alle. 

 

Røykdykkersamband: 

Røykdykkersambandet fungerer tilfredsstillende. 

 

Røykdykkerutstyr: 

Det er innkjøpt nye røykdykkermasker. Det blir tatt service på røykdykkerutstyret. Det mangler kameratkobling 

på noen sett. Det anbefales at dette monteres. 

 

Kompressor høytrykk: 

Kompressoren får årlig service. 

 

Uteområde: 

 

Parkering: 

Det er i utgangspunktet godt med parkering til brannmannskapene. Problemet er at det er en del “villparkering” 

på området fremfor brannstasjonen. Dette medfører at det, til tider blir for lite parkeringsplasser for 

mannskapene.  En løsning kan være å skilte og merke i asfalten. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Frode Drågen Myhre 

Nestleder beredskap 

Molde brann- og redningstjeneste 

mailto:frodedm@molde.kommune.no


Kontoradresse Postadresse: Telefon:   Telefaks:  Kontonummer Org.nr:   
 Birger Hatlebakksveg 
30 

Rådhusplassen 1, 6413 Molde 71 11 10 00  71 19 18 01 4212 05 46192 944 020 977 

 Postmottak@molde.kommune.no     

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Brann- og redningstjenesten    

 

Nesset kommune 
Kråkholmvegen 2 
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
 
 
 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
2015/1235-1 2015/3352 Frode Drågen Myhre   27.08.2015 

 

 
 
Nesset Brann og Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr 

 
 

Brannsjefen anbefaler 
Brannsjefen i Molde og Nesset anbefaler rådmannens innstilling i saksframlegget. 
 
Eidsvåg brannstasjon: 
Eidsvåg har en god sammensetning av kjøretøy med hovedbil, vanntankvogn, 
«bussen» og bil for utrykningsleder. Det er i midlertid en høy snittalder på disse 
kjøretøyene. For å sikre en stabil drift er det derfor nødvendig med en plan for 
utskiftning. Det er fortsatt en rest-tid på kjøretøyene som gjør at en rullering med 
Eresfjord er hensiktsmessig. 
 
Aktuelt utsyr som er oppført til brannstasjonen i Eidsvåg er viktige for å sikre en rask 
og sikker innsats. 
 
Eresfjord brannstasjon: 
5 av mannskapene i Eresfjord har de siste årene gått grunnkurs deltid 
brannkonstabel. Dette gir kompetanse blant annet som røykdykker. Dagens utstyr 
tillater ikke røykdykkerinnsats før det kommer kjøretøy fra Eidsvåg. Eresfjord er en 
viktig brannstasjon som er primær innsatsstyrke for store deler av Nesset kommune. 
Siste års vernerunder har avdekket mangler på kjøretøyene på stasjonen ut fra 
forventninger til dagens brannvesen, teknisk tilstand og alder. Brannstasjonen i 
Eresfjord har en så lav standard at en betydelig oppgradering eller ny plassering er 
nødvendig.  
 
 
 
Alf Magne Smørholm  
brannsjef  
 Frode Drågen Myhre 
 Nestleder beredskap 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: L12 

Arkivsaksnr: 2011/824-45 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 90/15 03.09.2015 

Nesset kommunestyre 73/15 17.09.2015 

 

Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen - Byggeplaner - Finansiering 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune ønsker å følge opp tiltak i reguleringsplan Nygård Teigen som ble vedtatt i k-sak 

010/2014. Det settes av kr 100 000 fra kraftfondet, over ansvar 7401, til utarbeidelse av 

byggetegninger/anbudsdokumenter for bygging av gangvei mellom nedre Liedgardsvei og 

Solbjørbakken.  

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Nesset kommune ønsker å følge opp tiltak i reguleringsplan Nygård Teigen som ble vedtatt i k-sak 

010/2014. Det settes av kr 100 000 fra kraftfondet, over ansvar 7401, til utarbeidelse av 

byggetegninger/anbudsdokumenter for bygging av gangvei mellom nedre Liedgardsvei og 

Solbjørbakken.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre vedtok i møte 06.02.2014, sak 010/2014, reguleringsplan Nygård Teigen.  

 



 
 

 

 

 

Hensikten med reguleringsplanen er bl.a å legge til rette for å bygge gang- og sykkelveiforbindelse 

mellom nedre Liedgardsvei og Solbjørbakken.  

 

Rådmannen ønsker å sette fokus på denne planen med bakgrunn i bl.a at Sjøgarden boligfelt er under 

opparbeidelse med mange boenheter og en gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken og nedre 

Liedgardvei vil gi kort gangavstand til NOS/ Eidsvåg barneskole.  

Tiltaket vil og gi en tryggere skolevei for barn som bor i Hammervollhagen og andre boligfelt like øst 

for Eidsvåg sentrum ved at de ikke behøver å gå langs FV 62 gjennom Eidsvåg sentrum.  

 

 



Vurdering 

Det er tre faser som gjenstår for å følge opp vedtatte reguleringsplan: 

01. Utarbeide byggeplan og anbudsdokument  

02. Innløsning av areal/ grunnerverv 

03. Gjennomføre bygging av gang- og sykkelveien (ca 72 meter).   

 

Rådmannen foreslår at det nå i høst utarbeides byggeplaner som kan danne grunnlaget for å 

kostnadsberegne opparbeiding av gangveiforbindelsen.  I dette prosjektet tas og med gangvei fra 

avkjørselen til NOS og frem til uteområdet for Eidsvåg barneskole.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er pr 30.06.2015 kr 476 000 til dispensasjon på kraftfondet. Rådmannen foreslår at det bevilges kr 

100 000 til fase 1.  

 

Det vil bli fremmet egen sak om finansiering av bygging av gangveiforbindelsen.   

 

 

Betydning for folkehelse 

Gangveiforbindelsen gjør det mulig å gå/sykle parallelt med FV 62 fra Eidsvåg barneskole og frem til 

Lensmannsbrekka.   



 

Nesset kommune Arkiv: F00 

Arkivsaksnr: 2009/520-57 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 74/15 17.09.2015 

 

Reforhandling og revisjon av samhandlingsavtalen mellom kommunene og Helse 

Møre og Romsdal HF 

Vedlegg 

1 Samhandlingsavtale mellom kommunar og Helse Møre og Romsdal - reforhandlet avtale til 

underskriving 

2 Sak 2015-09 - Reforhandling og revisjon av samarbeidsavtala mellom helseføretaket og 

kommunane i MR 

3 Samarbeidsavtalen 290415 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunestyre godkjenner reforhandlet Samhandlingsavtale mellom Helse Møre og 

Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal. 

 

2. Delavtale 5A fremmes framlegges som egen sak for formannskapet etter at det er fattet 

avgjørelse i lokalt, evt. Nasjonalt tvisteløsningsorgan. 

 

3. Samhandlingsavtalen gjelder fra 01.01.16, med avtaleperiode 2 år. 

 

 

Saksopplysninger 

Samhandlingsreformen har vært avtalt mellom kommuner og helseforetak siden 1. januar 2012, og 

reformen er i stadig utvikling. Grunnlaget for arbeidet er nedfelt i inngåtte avtaler mellom partene, og 

består av hovedavtalen med 13 delavtaler. 

Siste revisjon av avtalen ble foretatt høsten 2013/våren 2014. Avtalen ble vedtatt av Nesset 

kommunestyre i K.sak 24/14. 

I henhold til avtalen forplikter partene seg til å foreta en gjennomgang og vurdering av avtalen ved 

utgangen av hvert år. Forslag til prinsipielle endringer av avtalen skal meldes innen 1. oktober. Forslag 

skal behandles i Overordnet Samhandlingsutvalg (OSU), som deretter legger fram endringer for 

partene. Endringer vedtas av den enkelte kommune og Helseforetaket. 



Senhøsten 2014 ble det tatt initiativ både fra helseforetaket og kommunene for å gjennomføre en ny 

vurdering av behovet for forbedring/revisjon. Fristen for innmelding av slike behov ble utsatt fra 

1.oktober til 1.november. Det ble nedsatt et partssammensatt forhandlingsutvalg til å gjennomføre 

arbeidet. Forhandlingsutvalget har bestått av 2 representanter fra Helse Møre og Romsdal HF, 4 

representanter fra kommunene, 1 representant fra KS og 1 representant fra brukerutvalget i Helse 

Møre og Romsdal HF. Helseforetaket har hatt sekretærfunksjonen. Utvalget har hatt 4 møter i 

tidsrommet 8.januar til 10. mars 2015. 

Det framkommer både av nasjonale undersøkelser og lokale tilbakemeldinger at innholdet i 

Samhandlingsavtalen er lite kjent blant partene. Parallelt med avtalearbeidet er det derfor igangsatt et 

samarbeid mellom partene for å utvikle en felles læringsplattform for avtalen. Intensjonen er både å 

gjøre avtalen bedre kjent og til å stimulere til økt bruk. Dette arbeidet pågår. 

Vurdering 

Innspillene fra kommunene og helseforetaket har vært grunnlag for forhandlingene/  

revisjonsarbeidet. I tillegg er det regionale Rusforetaket oppløst, og rusomsorgen inntatt i de lokale 

helseforetakene. Avtalen skal derfor utvides ved å ta opp i seg tilbud innen rusomsorgen. Dette vil i 

hovedsak gjelde endringer i delavtaler 3B og 5B som utvides til å omfatte både psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Endringer i øvrige delavtaler er tilpasset tjenesteutvidelsen i 

helseforetaket. 

 

Forhandlingsutvalget har kommet fram til et enstemmig forslag til endringer i avtalen, med unntak av 

«Delavtale 5A – punkt 5.3.2». Dette punktet omhandler tidsfrist for helseforetaket for å sende 

informasjon til kommunene om pasienters funksjonsnivå/hjelpebehov før utskriving: «Pasientens 

antatte funksjonsnivå og hjelpebehov etter utskriving formidles til kommunen så snart dette er avklart, 

seinest innen 24 timer før utskriving». Uenigheten er knyttet til at teksten med fet skrift ikke er 

forskriftsregulert. Helseforetaket mener formuleringa dermed skaper uklarhet når det gjelder 

kommunenes betalingsplikt i henhold til pkt. 7 i samme delavtale, og ønsker at teksten utgår fra 

avtaledokumentet. Det aktuelle punktet har i forhandlingsperioden også vært drøftet i 

rådmannsutvalget i Møre og Romsdal. Utvalget oppfordrer helseforetaket om å videreføre dagens 

bestemmelser, begrunnet i pasientsikkerhet og trygge og forutsigbare pasientforløp. Videreføring av 

gjeldende bestemmelse er nødvendig for at kommunene skal ha tid til å planlegge tjenestetilbud etter 

utskriving. Det aktuelle punkt i avtalen har i flere tilfeller vært gjenstand for uenighet mellom partene, 

da i hovedsak som klageårsak fra kommunene på fakturering av utskrivningsklare pasienter. 

 

Som en konsekvens av uenigheten i forhandlingsutvalget om det aktuelle punkt har Helse Møre og 

Romsdal meldt til forhandlingsutvalget at det er ønskelig å få behandlet saken gjennom tvisteløsning, 

iht. Samarbeidsavtalens pkt.8.2. 

De vesentligste endringer i avtalen, og som forhandlingsutvalget har vært enige om, er som følger: 

(Teksten er kopiert fra vedlegg 2 – saksframlegget fra OSU, og er derfor noe uklar. Klarere tekst 

finnes i det aktuelle vedlegget) 

 



 



 

I tillegg til arbeidet med endring av innhold i avtaledokumentet har forhandlingsgruppa prøvd å øke 

tilgjengelighet og bruk av avtalen gjennom ulike «tekniske redigeringer» så som: 

· Språkvasking og lik bruk av maler 

· Tidligere «vedlegg» har endret navn til «delavtaler» 

· Etablering av innholdsfortegnelse og stikkordsliste 

· Lovgrunnlag er samla i hovedavtalen 

Etter tilråding fra forhandlingsutvalget har OSU i sak 2015/09 behandlet forslaget til revisjon av 

avtalen. OSU stiller seg bak forhandlingsutvalgets vurderinger og anbefalinger. Avtalen sendes ut til 

kommunene til behandling med unntak av delavtale 5A, som blir uendra inntil avklaring gjennom 

tvisteløsning. Det vil bli opprettet lokalt tvisteløsningsorgan, som ved evt. fortsatt uenighet forbereder 

sak til det nasjonale tvisteløsningsorganet. OSU vil behandle delavtale 5A som egen sak når avklaring 

på tvistesaken foreligger. OSU anmoder partene om at det blir avsatt tid og ressurser til å gjøre 

innholdet i avtalen kjent for ansatte i virksomheten. 

Forslag til revidert Samarbeidsavtalen, nå kalt Samhandlingsavtale mellom Helse Møre og Romsdal 

HF, har vært gjennom en omfattende revisjon. I tillegg til layout og økt brukervennlighet har det på 

flere punkter skjedd betydelige endringer i innholdet. 

De vesentligste endringene er: 

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling som er overført til lokalt nivå og inngår i delavtalene på linje 

med psykisk helsevern.  

 Omarbeiding av vedlegget om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, der kommunen er pliktig til å 

etablere tilbud innen 1. januar 2016. Nesset kommune har fått innvilget tilskudd, og har inngått 



interkommunalt samarbeid med Molde, Eide og Aukra om kommunalt akutt døgntilbud fra 

01.01.2016. 

 Endringer i flere vedlegg som følge av innføring av elektroniske meldinger.  

 Plikt for partene til å avklare «gråsoneområder» for å sikre pasientforløp.  

 Utarbeiding av årlig rapport over avviksregistrering mellom partene. Ansvaret legges til 

helseforetaket.  

 Presisering av økt vekt på forebygging, og forsterket krav til samhandling mellom partene.  

 Evaluering av behov for revisjon av avtalen endres fra hvert år til annet hvert år.  

Det vurderes at endringene i Samhandlingsavtalen på flere områder vil bidra til økt kvalitet på avtalen, 

og gjør den mer tilgjengelig som arbeidsredskap for partene. For øvrig vil samhandling mellom 

partene fortsatt kreve dialog om de konkrete samhandlingsoppgaver. 

Det at det ikke er oppnådd enighet når det gjelder punktet om varsling til kommunen i delavtale 5A, 

viser at partene på vesentlige punkter benytter avtalen som førende dokument i praktisk samhandling. 

Det vises i til at partene har nedsatt ei egen arbeidsgruppe som skal utvikle en plattform for å gjøre 

avtalen kjent, og stimulere til økt bruk. Arbeidet med slik plattform er enda ikke sluttført, men vil når 

den foreligger bli tatt i bruk som hjelpemiddel for å øke kunnskapen om avtalen både hos ansatte, 

ledere, brukerorganisasjoner og politikere. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen endring 

 

Betydning for folkehelse 

En omforent samhandlingsavtale mellom kommunen og helse Møre og Romsdal HF har stor 

betydning for folkehelsen da denne gir trygghet og sikkerhet for gjensidig oppgavefordeling og 

behandling. 







Overordna samhandlingsutval
Møre og Romsdal

Saksframlegg

Reforhandlingog revisjonavsamhandlingsavtalamellom
kommunaneog helseføretaketi Møre og Romsdal

Saksnr Utvalsnamn Møtedato
2015/09 OverordnasamhandlingsutvalMøre og Romsdal 16.04.2015

Saksbehandlar:RobertGiske
Arkivreferanse:2015/1607

Saksutgreiing:

Samhandlingsreformaharværtavtaltmellomkommunarogallehelseføretaketi landetsidan
01.januar2012– ogresultataavreformaer i stadig utvikling.Grunnlagetfor arbeideternedfelti
inngåtteavtalarmellompartane,ogbeståravhovudavtalenogi tillegg13delavtaler.

Overordnasamhandlingsutvali MøreogRomsdalhargjennomførteit revisjonsarbeidhausten
2013– ogsomvartforpliktai løpetavvåreni helseføretaket/kommunane.Sisterevisjonvart
behandlai sak2014/06i Overordnasamhandlingsutval. Seinhausten2014vartdettatt initiativ
bådefråhelseføretaketogkommunanefor ågjennomføreeinyvurderingavbehovetfor
forbetring/revisjon– ogavtaltfrist for innmelding avbehovavartutsattfrå 01.oktober2014til
01.november2014.Dessutanvarteit forhandlingsutvalutnemnttil ågjennomførearbeidet.
Forhandlingsutvalethargjennomførtfire møteri periodefrå08.januartil 10.mars2015.Utvalet
harvoresliksamansett:Britt ValderhaugTyrholm,HelseMøreogRomsdalHF, RobertGiske,
HelseMøreogRomsdalHF, OlavAarø,Ålesundkommune,GunhildEidsli,Surnadalkommune,
Arild Kjersem,Frænakommune,ArneGotteberg,Voldakommune,StigHolmstrøm,KS,Kåre
Steinsvik,Brukerutvaleti HelseMøreogRomsdalHF, ogRandiSpjelkavikRamnefjell,sekretær,
HelseMøreogRomsdalHF.

Paralleltmedavtalearbeidetvartdetnedsetteieigaarbeidsgruppemellompartanefor åutvikleei
plattformfor læringstiltak.Det erpåpeikabådenasjonalt(Nasjonaltnettverkfor implementering
avsamhandlingsreformen- statusrapportfor pr nov.2014) oglokaltat innhaldeti
samhandlingsavtalanemellompartaneer lite kjent. Intensjonenmedlæringsplattformaerbådeå
gjerinnhaldeti avtalameirkjentogstimuleretil aukabrukavsamhandlingsavtalen.

Oppsummering avarbeidet
Det kominnspeltil reforhandling/revisjon/forbetringavavtalafrå beggeparterogdesseinnspel
harvoregrunnlagetfor forhandlingane/revisjonsarbeidet. I tilleggskalavtalautvidasvedatdet
gamleregionaleRusføretaketeroppløyst,ogtilbodaintegrerti deilokalehelseføretaka.Detteer
søktløystmedåutvidesærlegdelavtalane3Bog5Btil ågjeldebådepsykiskhelsevernog
tverrfaglegspesialisertrusbehandling.Dei andredelavtalaneer tilpassadennetenesteutvidingai
helseføretaketsiverksemd.
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Vedsidaavendringsarbeidetharforhandlingsgruppaprøvdåauketilgjengeligheita/brukenav
avtaleverketgjennomforskjelligetiltaksomer integrerti vedlagteforslag;

o Språkvaskingoglik brukavmalar
o Tidlegare«vedlegg»harno fått nemninga«delavtale»
o Etableringavinnhaldsfortegningogstikkord-register
o Visningavrevisjonspunktmed«raudtekst»
o Lovgrunnlagetersamlai hovudavtala

Eit einstemmigutvalstillersegbakdeiframlagteforslagtil endringari avtala,medeit unntak.
Denneueinighetengjelder«Delavtale5A) – punkt5.3.2»ogomhandlartidsfristfor oversending
avinformasjonknytt til funksjonsnivå/hjelpebehovfør utskriving:Pasientensantattefunksjonsnivå
oghjelpebehovetterutskrivingformidlestil kommunensåsnartdetteeravklart,senestinnen24timer før
utskriving. Teksti fet er ikkjeforskriftsregulertogformuleringaskaperuklarheitnårdetgjeld
kommunasibetalingspliktslikdetfremgjengavpkt.7i samedelavtale.

Sakenharogsåblitt behandlai Rådmannsutvaleti MøreogRomsdali sak15/20«Uttaletil
forhandlingarmellomføretaketogkommunaneom samarbeidsavtalen»den24.mars2015.
Vedtakettil utvaletlyder;

Vedtak
RådmannsutvaletoppmodarHelseforetakettil åvidareførebesetemmelseni punkt6.3nr.2 i avtalensvedlegg5 a;
Samarbeidomutskrivingavpasientermedbehovforsomatiskehelsetenester.Rådmannsutvaletmeinerattryggeog
forutsigbarepasientforløpogpasientsikkerheitmåhafokusi samarbeidsavtalenmellomkommunaneog
Helseforetaket.Vidareføringavnemndebestemmelseerderfornødvendigforåplanleggjerettetenestertil retttidog
pårettnivå,jfr. intensjoneni Samhandlingsreforma.

Sakenhari løpetavperioda2013– 2015blitt registrertfleiregongersomueinigheitsområde
mellomhelseføretaketognokrekommuner.Når bådehelseføretaket,nokrekommunerog
rådmannsutvaleti MøreogRomsdalerueinigei sakaknyttatil forståingavbestemmelsanesom
nemntovanforharhelseføretaketmeddeltforhandlingsutvaletateinynskjersakatvistai Nasjonal
Tvisteløysingsorganiht. Samarbeidavtalas§8.2.

Forhandlingsutvalettilrår atOverordnaSamhandlingsutvalbehandlarforslagettil revisjonav
inngåttesamhandlingsavtalar,medunntakavdelavtale5A somblir uendrainntil avklaringi
Nasjonaltvistenemd.Når resultataavnasjonaltvistehandteringføreliggkandennesendast
partanesomeinseparattilleggssak,someigensakdelavtale5A)«Samarbeidomutskrivingav
pasientarmedbehovfor somatiskhelsetenester».

Det ereit ønskeatdetøvrigeavtaleverketblir sendt kommunanetil behandlingsåtidlegsom
mogleg.Revisjonspunktaframgåravvedlagteforslag til nyavtale.

Samandragavdeimestvesentlegeendringane:

Avtaleområde Delomområde Kommentar

Samarbeidsavtalen-

§ 7 Avvik
Avviksregistrering– læring.
Rapporteringårlegtil
overordnasamhandlingsutval

Helseføretaketskalsamordne
innspela– oglageårlegrapport
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Samarbeidsavtalen-

§ 10Endringer avavtalen
Evalueringavbehovetfor
revisjonannakvartår

Forhandlingsutvaletsitt
mandatogsamansetting
avklares

Endringaravtekniskkarakter
tilvisesenklaresaksbehandling

Delavtale1

Hvilke helse-og
omorgsoppgaverhar partene
ansvarfor

Partaneforpliktarsegtil å
avklare«gråsoneområder»for
pasientbehandlingmellom
kommunaneoghelseføretaket

Ynskjeom åsikreheilheteni
pasientforløpa

Delavtale
3A/ 3B, 5 A/ 5B og 09

IKT

Alle vedleggeroppdatertmed
meldingarsomsendas
elektroniskogskalhandterast
ift. tidsfristar

Etter innføringavelektronisk
samhandlingerbehovetfor
einhetlighåndteringmellom
parteneblitt betydeligvektlagt

Delavtale4

Døgntilbod for øyeblikkeleg
hjelp i kommunene

Vedleggetervesentlig
omarbeidaogoppdatertiht.
Helsedirektoratetsveileder

Tydeliggjeringavat legeri mottak
ogpoliklinikkkanhenvise
pasientartil detkommunaleØHD-
tilbodet.

Delavtale5A

Prosedyrevedantatt behov
for kommunaletenesterved
utskriving

Partaneharforhandlapåpunkt
5.3.2– behovetfor å
informasjonfrå sjukehusettil
kommunaneinnaneigen
tidsfrist

Partaneerueinige– og
helseføretaketynskjeratsakavert
behandlai Nasjonal
tvisteløysningsnemd.

Delavtale8

Samarbeidom svangerskap-,
fødsels-og barselomsorg

Art. 3.Ansvarogoppgåver
Presiseringogtilleggknytt til
tidlegkommunikasjonmellom
sjukehusetogkommunanei
forbindelesemedutskriving

I påventeavelektroniskeEPJ
løysningarmellompartane,
anbefalereinbrukavalternative
løysningar

Delavtale9

IKT
Vedleggergjennomgåttog
korrigertift. endringarav
elektronisksamhandling,
Norskhelsenettssystemansvar
ogregionaleprosjekter.

Språkligvaskingogforbetringav
vedlegget.Påpeikingav
standarsierteregionale
endringerprosjekt,somKomUT2.
Konstitueringogklargjeringav
fagutvalet– IKT-arbeidsutval.

Delavtale10

Forebygging
Art. 4. forsterketmedpålegg
om etableringavfelles
møteplassfor partaneift.
smittevern.
Art. 4.2brukavLærings-og
mestringssenteretfor tiltak i
kommuna

Styrketprofil påforebygginger
nasjonaltpåpekt,og lokaletiltak
bådeinnanforsmittevernogLMS
erpåpeikai MøreogRomsdal.
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Delavtale11

Omforente beredskapsplanar
og akuttmedisinskekjede

Art. 6.Ein foreslårat
Akuttutval vertopprettamed
deltakingfrå bådekommuner
oghelseføretaket

Ein ynskjeråoppretteeit
partsammensettfagutval

Delavtale12

Samhandlingsstruktur
Vedleggetervesentlig
omarbeida,medforslagtil ny
strukturogandre
ansvarsområder.
Samansettingogoppnemning
ervesentligendra

Endringari vedleggetreflekterer
erfaringaneetter3 årsdrift i
reforma.Lokaleutvaltilknyttadei
lokalesjukehusområdakjemsom
nytt forslag.Tillitsvalgtesi rolleer
avklart.Utvalafår tydlegareskille
mellomutviklingavstrategi/
politikk ogpraktisk/kliniskretta
arbeid.

Delavtale13

Praksiskonsulentordninga Art. 3.1Finansieringog
kostnadsdelingernytt tillegg.
Delingavkostnadarkjemsom
følgjeavfellesansvarognytte
avordninga.

Endringari vedleggetskyldes
erfaringarmedetableringaveit
betretilbod for beggepartar
innanforPKO. Lokalogregional
dekningavkonsulentarerno
oppnådd– ognytteverdien
rapporterasjevnlegfra både
kommuneroghelseføretaket.

Forslagtil vedtak:

1. Overordnasamhandlingsutvali MøreogRomsdal(OSU)stillersegbakforhandlingsutvalets
vurderingaroganbefalingarmedfølgjandepresiseringar

a. Påpeikteueinighetknytt til forståingavdelavtale5A) formuleringarom tidsfristved
rapporteringavopplysningarfrå sjukehusettil kommunanevedklargjeringtil
utskrivingsøkasløysti samsvarmedsamarbeidsavtala§8«Ueinigheit– Tvisteløysing
om avtalasitt innhald».Det blir opprettaeit lokalt tvisteløysingsorgansomforbereder
sak til Nasjonaltvisteløysningsorgan.Organetfårsliksamansetting:

b. OSUhandsamerdelavtale5A someigasaknåravklaringfrå Nasjonal
tvisteløysingsorganføreligg.

c. Overordnautvalgjeroppnemningavfagutval/arbeidsutval slikdetframgjengav
delavtalene9,11og12nårkommunanehargitt si tilslutningtil avtala.

d. OSUberpartaneom atdetvertavsetttid ogressursartil ågjerinnhaldetavtalakjent
blantsinetilsette.

PetterBjørdal
leiar
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SAMHANDLINGSAVTALE 

mellom	………………..	kommune 

og 

Helse	Møre	og	Romsdal	HF 

 

1. Innledning 

 
Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011  
§ 6-1 m.fl. pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen består av en generell 
del, jfr. punkt 1 – 10, og konkrete samhandlingsområder som beskrives i egne delavtaler.  
Denne avtalen sammen med delavtalene utgjør Samhandlingsavtalen. 

Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom 
kommunen og helseforetaket, og skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig 
tilbud om helse- og omsorgstjenester.  

Følgende definisjon for samhandling legges til grunn for avtalen: 

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestens evne til oppgavefordeling 
seg i mellom for å nå et felles omforent mål, samt evnen til å gjennomføre 
oppgavene på en koordinert måte - St.meld. 47 (2008 – 2009) 
Samhandlingsreformen. 

Samhandlingen innebærer god kommunikasjon, felles oppfølging og delt ansvar for 
pasienten/brukeren, felles utdanningsprogram og tett personlig kontakt. Dette skal sikre at 
pasientene/brukerne blir behandlet på rett nivå, sted og innen rett tid for å maksimere 
nytten av tilgjengelige ressurser på en best mulig måte.  

De mest sentrale lover og forskrifter som samarbeidsavtalen bygger på er; 
 Lov 1999-07-02 nr. 61- Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 

(Spesialisthelsetjenesteloven) 
 Lov 2011-06-24-nr. 30- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

(Helse- og omsorgstjenesteloven) 
 Lov 2011-06-24 nr. 29- Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
 Lov 1999-07-02 nr. 64- Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven) 
 Lov 1999-07-02 nr. 63 - Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og 

brukerrettighetsloven) 
 Lov 1999-07-02 nr. 62 - Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 

(Psykisk helsevernloven) 
 Lov 2001-06-15 nr. 93 – Lov om Helseforetak m.m. (Helseforetaksloven) 



16. april 2015 

Side 5 av 55 
 

 Lov 2000-06-23 nr. 56 – Lov om helsemessig og sosial beredskap 
(Helseberedskapsloven) 

 Lov 2014-06-20 nr. 43 – Lov om Helseregistre og behandling av helseopplysninger 
(Helseregisterloven) 

 Lov 1994-08-05 nr. 55 - Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
(Smittevernloven) 

 Lov 2000-04-14 nr. 31 - Lov om behandling av Personopplysninger 
(Personopplysningsloven) 
 

Forskrifter til ovennevnte lover: 
 FOR-2011-11-18 nr. 1115 – Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter 
 FOR-2000-12-21 nr. 1385 – Forskrift om Pasientjournal 

 
Opplistingen av ovennevnte lover og forskrifter er ikke ment å være uttømmende, noe som 
innebærer at også andre lover og forskrifter har betydning for partenes utførelse av 
oppgaver. 

 

2. Verdigrunnlag og målsetting 

 
Samarbeidet bygger på tillit og åpenhet mellom likeverdige parter som er gjensidig 
avhengig av hverandre for å kunne gi et godt helhetlig tilbud. Samarbeidet skjer ut i fra en 
felles forståelse av oppgaver og ansvar. Et godt samarbeid forutsetter forankring i ledelsen, 
som legger til rette for god og effektiv samhandling mellom Helse Møre og Romsdal HF og 
kommunen. Dette gjelder både på politisk, administrativt og faglig nivå i den daglige driften 
av tjenestene.  

Samhandling innebærer at ulike helsearbeidere arbeider på tvers av sektorer og 
spesialiteter for å skape sammenhengende tjenester. Pasientens / brukerens beste skal 
alltid være i fokus. Pasienten/brukeren står i sentrum og er på felles helsearena enten 
pasienten er i helseforetaket eller i kommunen.  

Partene er enige om at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og 
prinsippet om at avgjørelser tas på lavest mulig tjenestenivå, så nært pasient/bruker som 
mulig. 

Samhandlingen skal bygge på likeverdighet mellom partene og respekt for hverandres 
roller og kompetanse og bidra blant annet til at: 

 Pasient/bruker får koordinerte, helhetlige og individuelt tilpassede 
helsetjenester på rett nivå til rett tid 

 Pasient/bruker og pårørende opplever trygghet, forutsigbarhet, kontinuitet og 
brukermedvirkning 

 Gode rutiner og klare oppgave- og ansvarsforhold preger samarbeidet mellom 
kommunen og helseforetaket 

 Effektiv ressursutnyttelse på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå 
 Partene samarbeider om å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet 
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For å nå disse målene skal partene: 

 Forankre avtalen i toppledelsen både i kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
 Forankre og involvere på fag- og avdelingsnivå, ved at alle mellomlederne 

kjenner avtalen og ser til at den blir praktisert i det daglige arbeidet 
 Integrere og prioritere systematisk kvalitetsarbeid i det daglige arbeidet på linje 

med andre prioriterte oppgaver 

 Ha kjennskap til hverandre med faste møteplasser og regelmessig dialog 
 

3. Samhandlingsområder 
 

Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom 
partene skal inneholde. Det følger av lovens 1.ledd at avtalen som et minimum skal 
inneholde, sitat: 
 

1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt 
ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 
utføre 

2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige 
og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter/ brukere med 
behov for koordinerte tjenester 

3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus 
4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp 
5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha 

behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon 
6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og 

for faglige nettverk og hospitering 
7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 
8. Samarbeid om jordmortjenester 
9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 
10. Samarbeid om forebygging 
11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 

  
Regulering av samarbeidet på disse punktene vil være et viktig verktøy i gjennomføringen 
av Samhandlingsreformen og beskrives i egne delavtaler. I tillegg er det inngått avtale om 
samhandlingsstruktur (delavtale 12) og Praksiskonsulentordning (delavtale 13). Dersom 
partene inngår samarbeid på andre områder, kan det inngås særskilte avtaler som 
delavtaler til denne avtalen, eller egne retningslinjer og/eller prosedyrer som ikke er en 
delavtaler til avtalen. Velger en alternative retningslinjer og/eller prosedyrer som ikke er 
delavtaler til avtalen, vil ikke avviks- og sanksjonsreglene i denne avtalen komme til 
anvendelse. 
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4. Samhandlingsformer 
 

For å sikre gjennomføring av Samhandlingsavtalen er det etablert slike samhandlingsfora: 

 Dialogmøte  
 Overordna samhandlingsutvalg 
 Lokale samhandlingsutvalg 
 Kliniske samhandlingsutvalg 
 Samhandlingskonferanse 

 

Samhandlingsstrukturen er beskrevet i delavtale 12. 

 

5. Plikt til gjennomføring og forankring 

 
Partene forplikter seg å gi opplæring om avtalen til egne ansatte. Partene skal også sette av 
nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid, blant annet 
vedtatte utvalg og koordinerende enhet.  

Større endringer som planlegges av en av partene, skal gjennomføres med en god gjensidig 
prosess.  

Partene forplikter seg til å: 

 Informere og involvere den andre parten i planprosesser og annet arbeid som 
har betydning for utformingen av helsetjenester for den annen part, blant annet 
organisering og endring av rutiner 

 Orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan 
ha betydning for/innvirkning på de områdene avtalen omfatter 

 Gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som får 
konsekvenser for den annen part, blant annet omorganiseringer, nedlegging av 
sykehus og sykehusavdeling 

 Opprette en klar adressat i egen virksomhet som har overordnet ansvar for å 
veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne    

 

6. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner 

 
Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse, 
praktisering, oppfølging og endring av avtalen. Brukerne/pasientene skal være 
representert i alle samhandlingsfora som etableres mellom kommunene og Helse Møre og 
Romsdal HF. 

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning som et minimum skal oppfylles ved at 
synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, 
brukerutvalget ved Helse Møre og Romsdal HF, eldrerådet og Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i kommunen skal tillegges vekt.  
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7. Avvikshåndtering og forbedringsarbeid 

 
Dersom partene ikke følger de rutiner og prosedyrer som er avtalt i denne avtale med 
delavtale eller i medhold av denne avtalen, foreligger et avvik. 

Formålet med avvikshåndteringen skal være forbedringsarbeid og erfarings-utveksling. 
Partene har etablert system for melding av avvik innenfor alle samarbeidsområder som 
omfattes av avtalen, jamfør «Prosedyre for melding og håndtering av avvik mellom 
kommunene og helseforetaket»  

Link til prosedyre  Avviks prosedyre 

Samhandlingsavdelingen skal hvert år utarbeide en rapport med oversikt over innmeldte 
avvik innenfor avtalens samarbeidsområder og utfallet av avviks-håndteringen. Rapporten 
går til behandling i Overordna samhandlingsutvalg og som orientering til kommunene og 
de lokale samhandlingsutvalgene 

 

8. Uenighet – Tvisteløsning vedrørende avtalens innhold 

 

Partene forplikter seg til å løse uenighet vedrørende forståelse av avtalen ved prosesser 
beskrevet under pkt. 8.1 og 8.2 før saken kan bringes inn for domstolene i henhold til pkt. 
8.3.  

8.1. Dialog og forhandlinger 
Partene er enige om at uenighet vedrørende forståelse av avtalen først skal søkes løst 
gjennom dialog og forhandling. Dersom begge parter ønsker det kan uenighet søkes løst 
gjennom Overordnet samhandlingsutvalg.  

8.2. Lokalt eller nasjonalt tvisteorgan 
Dersom saken ikke løses gjennom dialog og forhandlinger er partene enige om at det 
opprettes en uenighetsprotokoll som sendes lokalt tvisteløsningsorgan for drøfting og 
anbefaling av løsning. Lokalt tvisteløsningsorgan opprettes av partene med to 
representanter fra hver av partene, og en brukerrepresentant. Oppnås ikke enighet i lokalt 
tvisteløsningsorgan, sendes saken til Nasjonalt tvisteløsningsorgan for anbefaling av 
løsning. 

8.3. Ordinær domstolsbehandling 
Dersom partene ikke klarer å løse uenigheten gjennom dialog og forhandlinger eller etter 
anbefalinger fra lokalt og nasjonalt tvisteløsningsorgan, kan hver av partene bringe saken 
inn for de ordinære domstoler med den kommunale parts tingrett som verneting.   
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9. Mislighold 

 
Avtalen kan ikke sies opp på grunn av mislighold. 

Ansvarsbetinget mislighold av denne avtale som påfører den annen part et dokumentert 
økonomisk tap, kan i ytterste konsekvens kreves erstattet. Slike krav fremsettes og 
behandles i samsvar med den saksgangen som er beskrevet for uenighet under pkt. 8. 

 

10. Endring og oppsigelse av avtalen 

 

Avtalen er gyldig og gjelder fra det tidspunkt begge parter har undertegnet. Hver av 
partene har i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5, 2. ledd rett til å si opp 
avtalen med ett års frist.  

Partene forplikter seg til å revidere avtalen slik at den til enhver tid er i samsvar med 
gjeldende rettspraksis, lover og forskrifter. Partene plikter også å revidere avtalen dersom 
andre vesentlige forutsetninger for avtalen endres, herunder etablering av nye 
behandlingstilbud som krever avklaring av oppgave- og ansvarsfordeling. 

Partene plikter å foreta en gjennomgang og evaluering av avtalen annet hvert år ved 
utgangen av året. Når det meldes ønske om endringer skal det nedsettes et 
partssammensatt forhandlingsutvalg som skal sammensettes med 4 representanter fra 
kommunene og 2 representanter fra helseforetaket. I tillegg kan 1 representant fra KS og 1 
representant fra brukerutvalget møte med talerett.  

Representantene i forhandlingsutvalget utpekes av de ulike regionrådene etter forslag fra 
kommunene. Helseforetaket utpeker sine egne representanter. De endringer som 
forhandlingsutvalget foreslår, skal behandles av Overordnet samhandlingsutvalg. 
Endringene vedtas av den enkelte kommune og helseforetaket etter tilrådning fra 
Overordnet samhandlingsutvalg.  

Endringer som kun er av teknisk karakter, kan behandles administrativt hos hver av 
partene. 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 1 til Samhandlingsavtalen 
 
Hvilke helse- og omsorgsoppgaver som partene har ansvar for – og 
hvilke tiltak som partene skal utføre 

 
I henhold til ”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester” av 22. juni 2011  
§ 6.2 første ledd skal kommunen og helseforetaket avklare hvilke helse- og 
omsorgsoppgaver og tilhørende tjenester partene har ansvar for.  
 
Kommunens oppgaver er definert i ”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
m.m.” (Helse- og omsorgstjenesteloven) og særskilt i  
kapittel 3 “Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester”. 
 
§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester;  
 

 Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester 

 Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer 
med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, 
sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne 

 Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og 
innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift 
gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold 

 Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune 

 Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at 
kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. 
Avtalene kan ikke overdras 

 
Helseforetakets ansvar er definert i ”Lov om spesialisthelsetjenester”, og i kapittel 2 § 2-
1a og kapittel 3 om særlige plikter og oppgaver; 
 
§ 2-1a. De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester  
 

 De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller 
oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor 
institusjon, herunder  

o Sykehustjenester 
o Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester 
o Akuttmedisinsk beredskap 
o Medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og 

ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt 
o Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, herunder 

institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i 
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 

o Transport til undersøkelse eller behandling i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten 

o Transport av behandlingspersonell 
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 De regionale helseforetakene skal peke ut institusjoner i det enkelte helseforetak 
som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i  
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 

 Det regionale helseforetaket plikter å yte hjelp ved ulykker og andre akutte 
situasjoner i helseregionen 

 Tjenester som nevnt i første ledd kan ytes av de regionale helseforetakene selv, 
eller ved at de inngår avtale med andre tjenesteytere 

 Departementet kan i forskrift stille krav til tjenester som omfattes av denne 
loven 

 
Det følger av andre overordnede føringer som for eksempel Nasjonal helse- og 
sykehusplan og ny stortingsmelding om primærhelsetjenesten, hva som er 
kommunenes og hva som er helseforetakets oppgaver. 
 
Partene er likeverdige og skal benytte følgende virkemidler for å avklare 
ansvarsfordeling og endring av oppgavedeling:  
 

 Dialog og høringer før beslutning 
 Planlegge endringer i god tid 
 God gjensidig prosess 
 Helhetlige pasientforløp for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen 
 Ressurser skal følge endringer i pasientforløpet i form av kompetanse og 

økonomi 
 Partene forplikter seg til å holde seg oppdatert og tilpasse seg faglige standarder 

og nye behandlingsmetoder.  
 
Partene forplikter seg til å samarbeide og avklare gråsoneområder for å sikre helheten i 
behandlingsforløpene. 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 2 til Samhandlingsavtalen 

 

Samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og 
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 

1. Formål 

 
Delavtalen skal sikre at pasienter/brukere som har behov for koordinerte tjenester gis 
et faglig forsvarlig tilbud og får tjenester som er sammenhengende og koordinerte. 
Delavtalen skal også sikre godt samarbeid mellom de ulike tjenestene og nivåene slik at 
pasienter opplever helhetlig behandling. 

 

2. Virkeområde 

 
Pasienter/brukere med behov for koordinerte tjenester er personer med til-stander 
som gir behov for langvarig oppfølging og samarbeid mellom fag-personell med 
forskjellig fagbakgrunn og organisatorisk tilknytning.  Habilitering og rehabilitering er 
den prosessen som foregår for at en pasient/bruker med medfødt eller ervervet 
skade/sykdom/nedsatt funksjonsevne skal oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. 
 
Denne delavtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal 
i arbeidet med pasienter/brukere med behov for koordinerte tjenester, habilitering 
eller rehabilitering. Delavtalen gjelder både somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. I tillegg til denne delavtalen reguleres samarbeidet også av 
delavtale 3a og b, og 5a og b. 
 

3. Oppgaver og ansvar 
 
3.1. Felles ansvar 

1. Partene skal sørge for at pasienter/brukere opplever et helhetlig tilbud, og at en 
ved eventuell uenighet mellom avtalepartene omkring tilbud rundt 
enkeltpasienter/-brukere, ivaretar pasientens/brukerens rettigheter i forhold til 
lov og forskrift 

2. Partene skal samarbeide om å lage gode pasientforløp. I dette arbeidet skal 
regionalt utarbeidet metodikk for pasientforløpsarbeid benyttes. Partene 
forplikter seg til å stille nødvendig personell til disposisjon i arbeidet 

3. Partene skal sikre brukermedvirkning på system- og individnivå 
4. Partene skal holde hverandre orientert om eget tilbud innenfor koordinerte 

tjenester 
5. Både helseforetak og kommuner har ansvar for habilitering og rehabilitering av 

pasienter/brukere. Ved vurdering av hvor hovedansvaret for dette ligger i 
forhold til enkeltpasienter/-brukere, tar en utgangspunkt i rapporten ”Avklaring 
av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 
på rehabiliteringsområdet” fra Helsedirektoratet (IS-1947) 
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6. Partene skal etablere samarbeid mellom helseforetaket og kommunen rundt 
pasient- og brukergrupper med sammensatte behov, for eksempel palliativ 
omsorg, rus og psykiatri. 

 

3.2. Helse Møre og Romsdal HF skal: 

1. ha en koordinerende enhet som har oversikt over tilbud og rutiner på dette 
området både i helseforetaket og i forhold til kommunene, og ansvar for 
informasjon både internt i helseforetaket og i forhold til kommunene. 

2. tilby koordinator for pasienter som bare mottar spesialisthelsetjenester 
3. starte rehabiliteringstiltak så snart som mulig under institusjonsopphold 
4. utrede, undersøke og gi rehabiliteringstilbud til pasienter med behov for 

tverrfaglig spesialisert rehabilitering 
5. melde fra når en ser behov for individuell plan eller kommunal koordinator. 

Meldingen skal gå fra behandlende enhet til koordinerende enhet i kommunen. 
6. ta initiativ til samarbeidsmøter før utskriving ved behov for svært omfattende 

kommunale tjenester 
7. bistå til å kartlegge behov for nødvendige hjelpemiddel og ta initiativ til at disse 

blir anskaffet og klargjort. Gi opplæring i de hjelpemidler som bestilles av 
spesialisthelsetjenesten og skal brukes av pasienten i hjemkommunen 

8. delta i nødvendig tverrfaglig samarbeid i ansvarsgrupper også etter at 
pasientene er utskrevet, når det er faglig behov for dette.   

9. gi ambulante tjenester der enkeltpasienter har behov for 
spesialisthelsetjenester, og der dette av faglige grunner må skje i egen 
kommune. Dette gjelder både oppfølging av pasienten, og nødvendig 
kompetanseoverføring (jfr. delavtale 6). Ambulante tjenester skal gis etter avtale 
med, og i nært samarbeid med kommunale tjenester. Kommunale tjenester 
inklusive fastlegene, skal holdes orientert om det tilbudet som blir gitt og få 
epikriser fra relevante konsultasjoner.  

10. gi nødvendig råd og veiledning i henhold til lov og forskrift, jfr. § 14 i forskrift 
om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

11. gi tilbud om undervisning og opplæring til pasienter og pårørende for aktuelle 
kroniske sykdomsgrupper 

12. ha et system for barnekontakt i relevante enheter for å gi nødvendig støtte og 
oppfølging til barn og ungdom som er pårørende av psykisk syke, 
rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.  

13. varsle relevante instanser i kommunene så tidlig som mulig. 
  

3.3. Kommunen skal: 

1. etablere koordinerende enhet i kommunen, og gi kontaktinformasjon om denne 
til helseforetakets koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal 
videreformidle direkte og relevant kontakt for oppfølging av barn og unge. 

2. sørge for å utarbeide individuell plan, tilby og utnevne koordinator og vurdere å 
opprette ansvarsgrupper, der det er behov for dette. 

3. ha tilbud om habilitering og rehabilitering 
4. gi nødvendig og relevant informasjon til helsepersonell i helseforetaket i 

forbindelse med felles pasienter/brukere innenfor de grenser 
helsepersonelloven setter 
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5. delta i nødvendig informasjonsutveksling og samarbeidsmøter under opphold, 
for planlegging av nødvendige tiltak etter utskriving.  

6. ha ansvar for at nødvendig hjelpemiddel installeres og tilpasses 
7. ha et system for å gi nødvendig støtte og oppfølging til barn og ungdom som er 

pårørende av psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke 
eller skadde pasienter.  

 

3.4. Bruk av tvang 

I forhold til tvangsbruk i psykisk helsevern forholder partene seg til lov om psykisk 
helsevern.  I forhold til tvangsbruk ved rusproblem forholder kommunen seg til helse- 
og omsorgstjenesteloven (kap. 10). 
 

3.5. Videre oppfølging 

Partene forplikter seg til å følge opp denne delavtalen videre gjennom:  
 

1. Pasientforløpsarbeid som beskrevet under 3.1, punkt 2 
2. Overordnet samhandlingsutvalg og de lokale samhandlingsutvalgene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 3a til Samhandlingsavtalen  

Samarbeid om innleggelse og behandling  
av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 

 

1. Formål 

 
 Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig 

behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste. 

 Delavtalen skal regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved innleggelse og 
behandling av pasienter med behov for helsetjenester. 

 

2. Virkeområde 

 
Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende innleggelse, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Partene 
beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Rutiner og prosedyrer for 
samhandlingen som følger av denne delavtalen er førende for partene. Delavtalen regulerer 
ikke samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF når det gjelder rus 
og psykisk helsevern, siden dette er regulert i egen delavtale, (3b).   

 
3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar  

3.1    Helse Møre og Romsdals plikter, oppgaver og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder 
sykehustjenester, medisinske laboratorietjenester, radiologiske tjenester, akuttmedisinsk 
beredskap, medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt 
og luftambulanse, transport til undersøkelse eller behandling i kommunene og Helse Møre 
og Romsdal HF og transport av behandlingspersonell.  
 
Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt ovenfor kommunehelsetjenesten. 
Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. 
 
Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så 
langt det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
helseforetaket. Kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og helseforetakets 
kvalitetssystem. 
 
Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har 
ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.  
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3.2 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, 
herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.  

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 

Kommunen har ansvar for at brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester har oppdatert medikamentliste, der dette er aktuelt. 

Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for 
pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal HF.  

 
4. Innleggelse i Helse Møre og Romsdal HF 

4.1 Kommunen sitt ansvar ved henvisning til poliklinisk undersøking eller 
behandling ved HMR 

Henvisning til poliklinisk undersøking og behandling vil normalt komme fra lege, og ofte 
uten at kommunale omsorgstjenester er involvert i søknaden. Henvisningen skal 
inneholde: 

 kort resymé av viktige tidligere sykdommer av  
betydning for aktuell problemstilling 

 relevante undersøkinger og tidligere behandling utført hos henvisende lege 
 klar problemstilling som henviser ønsker vurdert eller behandlet 
 dersom henvisende lege har kjennskap til omsorgstjenester pasienten mottar av 

betydning for aktuell problemstilling, skal det opplyses om disse 
 oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt 

 

4.2 Dokumentasjon ved innleggelse i HMR  

Pasienter skal søkes innlagt eller innlegges som ø-hjelp av lege. Innleggingsskriv skal, så 
langt mulig, inneholde samme opplysninger som nevnt i punkt 4.1. 

Ved innlegging av pasienter fra sykehjem, hjemmesykepleie eller andre kommunale 
tjenesteområder innenfor helse- og omsorgssektoren som er involvert rundt innleggelsen, 
skal følgende dokument fra omsorgstjenestene primært være vedlagt innleggelsesskrivet 
eller følge pasienten til sykehuset: 

 sykepleieopplysninger 
 oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt 
 informasjon om hjelpemidler pasienten bruker og som sykehuset trenger 

kjennskap til 
 eventuelt oppdatert individuell plan der dette er relevant og etter samtykke fra 

pasienten 
 nødvendige rapporter fra andre behandlere/ terapeuter 
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Når pasienten er innlagt i sykehus og er kjent mottaker av kommunale helsetjenester 
sender sykehus snarest «melding om innlagt pasient». Kommunen svarer med melding om 
«innleggelsesrapport». Denne skal sendes innen 4 timer etter at sykehuset har meldt 
pasienten innlagt til kommunen. Disse opplysningene vil ligge i ovennevnte rapporter. 

Dersom dokumentasjonen nevnt i forrige avsnitt ikke er vedlagt ved en innleggelse, og 
sykehuset har behov for disse, skal nødvendig dokumentasjon gjøres tilgjengelig så snart 
som mulig. 

4.3. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved innleggelse/ henvisning 

 Henvisning vurderes etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere. Det tas 
stilling til hvilken rett pasienten har til helsehjelp.  

 Ved behov skal det innhentes supplerende opplysninger.  
 Bistå lege fra kommunehelsetjenesten når det foreligger tvil om behov for 

innleggelse, herunder ved vurdering i akuttmottak eller poliklinikk. 
 Særlig fokus på informasjonsutveksling ved: 
 Mindreårige barn som pårørende 
 Pasient/bruker som ivaretar bistands- og omsorgsbehov hos pårørende 

 
All kontakt mellom sykehus og kommune skal dokumenteres i pasientens journal.  

 
 
5.  Behandling i Helse Møre og Romsdal HF 
 
Helse Møre og Romsdal HF foretar utredning og behandling med utgangspunkt i 
problemstillingen i henvisningen 
 
Ansvarlige representanter for kommune og helseforetak avklarer videre oppfølging i  
samarbeid med pasient og pårørende. Det skal tilrettelegges for dialog uavhengig av 
geografiske avstander 
 
Ved langvarig behandling skal Helse Møre og Romsdal HF ta initiativ til og være i dialog 
med fastlege og de kommunale tjenestene når de er involvert i behandlingen 
 
Ved behov for individuell plan og eller koordinator varsles kommunen straks. Foretaket 
skal redusere bruk av polikliniske kontroller der dette kan gjøres faglig forsvarlig i 
kommunehelsetjenesten. 
 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 3b til Samhandlingsavtalen  

 

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med 
behov for psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling   

 

1. Formål 

 
Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 
overgangen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Delavtalen skal 
regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved henvisning, inntak, innleggelse og 
behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester og/eller tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  

 
2. Virkeområde 
 
Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende henvisninger, poliklinisk behandling, ambulante tjenester, dagbehandling og 
døgnbehandling innenfor spesialiserte helsetjenester 
 
Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Omforente rutiner og 
prosedyrer for samhandlingen som følger av denne delavtalen er førende for partene. 
 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov 

3.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon.  
 
Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten. 
Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. Veiledningen 
skal ivaretas av helsepersonell med best mulig tilgjengelig kompetanse på fagområdet. 
 
Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så 
langt det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
helseforetaket. Gjensidig kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og 
helseforetakets kvalitetssystem. 

 
3.2. Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys relevante 
helse- og omsorgstjenester ved behov.  
 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. Kommunen har ansvar 
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for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har 
oppdatert medikamentliste. 
 
3.3. Felles plikter, oppgaver og ansvar 
Helse Møre og Romsdal HF og kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig 
behandling både hver for seg og når en har et felles ansvar for pasienten; og i overføringen 
mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. 

Behandlingsforløp for pasienter med uavklart ROP-lidelse (samtidig og alvorlig rus og 
psykisk lidelse) avklares i samarbeid mellom helseforetaket og kommunen. 

Tilsvarende gjelder for pasienter med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig 
ruslidelse, når hver av de to typer lidelse er forbundet med betydelig funksjonssvikt 
 

4. Henvisning til Helse Møre og Romsdal HF 

4.1. Kommunens oppgaver i forbindelse med henvisning 

For henviser følger gjeldende prosedyrer for henvisning til spesialisthelsetjenesten: 
 

 Klare problemstillinger som henviser ønsker vurdert utredet eller behandlet, samt 
at kommunal behandling er vurdert som ikke tilstrekkelig. 

 I rusakutte henvisninger skal det fremgå om pasientens tilstand er vurdert i 
forhold til forsvarlige kommunale krisetiltak. Ved akutthendelser som er 
livstruende, skal innleggelse skje direkte til somatisk sykehus.  

 Ved henvisning skal det fremgå om innlegging skjer etter tvangsbestemmelser i 
lovverket. Tvangsinnleggelser krever oppdaterte opplysninger med 
tilleggskriterier som skal være oppfylte, og disse følger pasienten ved innlegging. 

 
4.2 Dokumentasjon ved innleggelse i HMR  

Ved henvisning til Helse Møre og Romsdal HF av pasienter som mottar kommunale 
tjenester skal følgende dokumenter primært vedlegges henvisning: 
                                                                                                                                                                   

 Nødvendig rapport fra behandler/terapeuter 
 Oppdatert Individuell plan 
 Opplysning om navn på pasientens/brukers koordinator i kommunen 
 Oppdatert medikamentliste der dette er relevant 

 
Dersom dokumentasjonen som nevnt ovenfor ikke lar seg legge ved en øyeblikkelig hjelp 
henvisning, skal disse dokumentene ettersendes så snart som mulig. 
 
Når pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten og er kjent mottaker av kommunale 
helsetjenester, sender sykehus snarest «melding om innlagt pasient». Kommunen svarer 
med melding om innleggelsesrapport. Målet er at denne melding skal sendes innen 4 timer 
etter at sykehuset har meldt pasienten innlagt til kommunen.  
  

4.3 Helse Møre og Romsdal HFs ansvar 

 Henvisning vurderes etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere.  Det 
tas stilling til hvilken rett pasienten har til helsehjelp. 
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 Ved behov skal det innhentes supplerende opplysninger.  
 Bistå lege fra kommunehelsetjenesten når det foreligger tvil om behov for 

innleggelse, herunder ved vurdering i akuttmottak eller poliklinikk. 
 

4.4 Ansvar ved øyeblikkelig hjelp/krise 

4.4.1. Kommunens ansvar 

Kommunen ved fastlege/legevakt/tilsynslege/leder av barnevern tar kontakt med 
spesialisthelsetjenesten for vurdering/veiledning/innlegging. I tillegg kan fagpersonell 
innen rus og psykisk helseteam/-bolig/kommunale rustiltak ta kontakt for 
veiledning/vurdering. 
 
Dokumentasjon:  

 Klinisk problemstilling og aktuell medikasjon 
 Dersom pasienten bor i kommunal institusjon/bemannet bosted eller har 

hjemmetjenester/psykisk helsetjeneste/kommunal rustjeneste skal aktuell 
fagrapport primært vedlegges, eller ettersendes neste virkedag dersom relevant 
personell ikke er tilgjengelig på innleggingstidspunktet 

 Opplysning om navn på pasientens koordinator i kommunen 
 Dersom pasienten har individuell plan, skal denne vedlegges 
 Ved innlegging med tvang, skal oppdaterte opplysninger med pasientstatus og 

tilleggskriterier fra lege følge med 
 
Dersom dokumentasjonen nevnt ovenfor ikke lar seg vedlegge ved en øyeblikkelig hjelp 
henvisning, skal disse dokumentene ettersendes så snart som mulig. 
 

4.4.2. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

Spesialisthelsetjenesten avgjør om den enkelte pasient får tilbud om 
kriseplass/brukerstyrt plass i helseforetaket. Helseforetaket skal gjøre tilbud om dette 
kjent for kommunen hvis pasienten har psykisk helsetjeneste/rustjeneste fra kommunen, 
og gi kommunen beskjed når pasienten benytter seg av tilbudet. 
 

 Ved kontakt om ø-hjelp skal spesialisthelsetjenesten bistå med adekvate råd og 
vurdering av tilstanden, også på kveld og helg. 

 Helsehjelpen kan tilbys som ambulant hjemmebehandling eller innleggelse 
 Ved innlegging med tvang, skal næreste pårørende kontaktes og gis alle retter til 

informasjon og brukermedvirkning på linje med pasienten selv.  
 Be om samtykke til å varsle hjemmetjenesten/psykisk 

helsetjeneste/rustjeneste/fastlege om innlegging neste virkedag. 
 

4.5. Planlagt innleggelse og poliklinisk behandling  

4.5.1. Kommunens ansvar 

Henvisning sendes helseforetaket fra lege, privatpraktiserende psykolog, leder av 
psykiatritjenesten og/eller kommunal rustjeneste og sosialtjenesten i kommunen. 
Henvisning sendes til helseforetaket fra lege eller leder for barneverntjenesten. 
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Dokumentasjon:  

 Skriftlig henvisning i samsvar med mal/skjema på helseforetakets hjemmeside 
 Individuell plan dersom brukeren/pasienten har det 
 Opplysning om navn på pasientens/brukerens koordinator i kommunen. 
 Om brukeren/pasienten bor i kommunal institusjon/bemannet bosted eller har 

hjemmetjenester/psykisk helsetjeneste/kommunal rustjeneste, skal aktuell 
fagrapport primært vedlegges. For barn og unge skal nødvendige 
utredningsrapporter følge med 
 

4.5.2. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

 Henvisning blir vurdert av spesialist i forhold til gjeldende frister og etter 
Prioriteringsforskriften. Tilbakemelding til bruker/pasient og henvisende 
instans skal skje snarest. 

 Avklare behandlingsforløp for ROP-pasienter i samarbeid med kommunen.  
 Gjennomføre forvernsamtaler der dette er aktuelt, hjemme hos 

brukeren/pasienten der det er tjenlig. 
 Innhente nødvendig tilleggsinformasjon utover det som er sendt med, eventuelt 

gjennom samarbeidsmøte.   
 
 

5. Behandling i Helse Møre og Romsdal HF 

5.1. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF foretar utredning og behandling med utgangspunkt i 
henvisningens problemstilling.  
 
Ved langvarig behandling skal Helse Møre og Romsdal HF ta initiativ til og være i   
dialog med fastlege og de kommunale tjenestene/brukerens koordinator når de er 
involvert i behandlingen 
 
Ved behov for individuell plan varsles kommunen straks. Polikliniske kontroller skal 
reduseres der dette kan gjøres faglig forsvarlig i kommunehelsetjenesten 
 
Planlegging av utskriving starter umiddelbart etter innleggelse: 
 

 Innkalle til samarbeidsmøte så tidlig som mulig der en ser at bruker/pasient har 
behov for kommunale tiltak utover det han/hun evt. allerede har innvilget 

 Innkalle til ansvarsgruppemøte der dette er aktuelt  
 Evt. initiere arbeid med individuell plan 
 Oppnevne koordinator for brukeren/pasienten 

 
Begge parter tar initiativ til dialog og deltar i møter ved behov.  
 
Ansvarlige representanter for kommune og helseforetak avklarer videre oppfølging i 
samarbeid med bruker/pasient og pårørende. Det skal tilrettelegges for dialog uavhengig 
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av geografiske avstander 
 

5.2. Kommunens ansvar 

 Delta i samarbeid og planlegging for utskriving og hjemreise for pasienten 
 Evt. initiere arbeid med individuell plan 
 Sørge for at det blir oppnevnt koordinator for pasient/bruker 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 

  



16. april 2015 

Side 23 av 55 
 

Delavtale 4 til Samhandlingsavtalen 

Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp 
 

Kommunen skal utvikle et kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp innen 01.januar 
2016. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder utgitt 02/2014(rev.),  
link  ”Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold”. 

 
1. Formål 

 

Denne delavtalen skal bidra til samarbeid mellom kommunene i Møre og Romsdal og Helse 
Møre og Romsdal om etablering og drift av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. 
Tilbudet som etableres i kommunene skal være like godt eller bedre enn tilsvarende tilbud 
i spesialisthelsetjenesten. Dette tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten og gi pasienten et godt faglig tilbud i nær tilknytning 
til kommunal helsetjeneste. 

Partene skal samarbeide slik at pasientene får en fullverdig tjeneste. Delavtalen skal sikre 
at det kommunale døgnoppholdstilbudet ved øyeblikkelig hjelp blir koordinert med 
tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden. Krav til forsvarlighet innebærer at 
sykehuset ikke kan redusere sitt tilbud før tilsvarende tilbud i kommunene er etablert.  

 

2. Virkeområde 
 

Denne delavtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver for etablering og drift av 
kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. 

I Helsedirektoratets veileder om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgntilbud er 
øyeblikkelig hjelp definert slik:  

  Som et alminnelig utgangspunkt omfatter øyeblikkelig hjelp situasjoner der det 
oppstår   akutt behov for undersøkelse og behandling blant annet for å gjenopprette 
eller  vedlikeholde vitale funksjoner, for å forhindre eller begrense alvorlig 
funksjonsnedsettelse som følge av skade eller sykdom, eller for å gi adekvat 
smertebehandling ved smerter av kortvarig art. 

Kommunenes plikt til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde de pasient- 
og brukergruppene som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle og/eller yte 
omsorg til. 
Fastlege, legevakt samt lege i akuttmottaket og poliklinikk kan etter avtale med ansvarlig 
lege ved kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), henvise pasienter dit. . Der 
ansvarlig ØHD-lege ikke er tilgjengelig, skal avtale gjøres med den kommunale 

legevaktslegen. Avtalen skal være inngått før transport til kommunal ØHD-plass blir 
startet.  Kriterier for innleggelse i det kommunale ø-hjelpstilbudet skal være oppfylt, jfr. 
lokale avtaler med enkelte kommuner, helseforetak og Helsedirektoratets veileder. 



16. april 2015 

Side 24 av 55 
 

Pasientene skal henvises til spesialisthelsetjenesten om de ikke kan behandles forsvarlig på 
kommunalt nivå. Partene skal sikre at det kommunale døgnoppholdstilbudet ved 
øyeblikkelig hjelp blir koordinert med tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden. 

 

4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 

 

Døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal etableres i samsvar med retningslinjene fra 
Helsedirektoratet. For det enkelte tilbud skal det lages retningslinjer som blant annet 
beskriver innleggelseskriterier, faglige krav til virksomheten som f.eks. organisering av 
lege og sykepleiertjeneste, og kontaktinformasjon og fremgangsmåte ved behov for 
innleggelse. 

 

4.1. Helse Møre og Romsdal HF 

1. Skal ved behov bistå kommunen ved utforming av retningslinjer for øyeblikkelig 
hjelp tilbudet 

2. Skal ha anledning til å uttale seg om kommunen sine retningslinjer. 
3. Skal bistå kommunen ved nødvendig kompetanseoppbygging for å ivareta 

øyeblikkelig hjelp funksjonen 
4. Skal gjennom sine leger på vakt, gi råd til kommunene ved behov om behandling 

av enkeltpasienter ved øyeblikkelig hjelp tilbudet.  Supplerende opplysninger av 
betydning for behandling av pasienten skal gis av øvrig helsepersonell. 

 

4.2. Kommunen 

1. Skal etablere et øyeblikkelig hjelp døgntilbud i samsvar med krav fra 
Helsedirektoratet og Helse- og omsorgstjenesteloven.  

2. Skal utarbeide retningslinjer for tilbudet som mellom annet omfatter kriterier 
for innleggelse, faglige krav til virksomheten som organisering av  lege- og 
sykepleiertjeneste, kontaktinformasjon og fremgangsmåte ved innleggelse. 

3. Skal gi helseforetaket anledning til å uttale seg om innholdet i retningslinjene. 
4. Skal gjøre retningslinjene kjent for fastleger og legevaktleger i nedslagsfeltet og 

for helseforetaket ved samhandlingsavdelingen.  
5. Skal sørge for nødvendig opplæring og vedlikehold av kompetanse hos egne 

medarbeidere  
 
 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 5a til Samhandlingsavtalen  - foreløpig tatt ut av avtaleverket for 
videre behandling i nasjonal tvisteløsningsnemd 

 

Samarbeid om utskriving av pasienter med  
behov for somatiske helsetjenester 

 
 

1. Formål 

 
 Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig 

behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste. 

 Delavtalen skal regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved utskriving av 
pasienter med behov for somatiske helsetjenester. 

 
  

2. Virkeområde 

 
Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende utskriving av somatiske pasienter.  
 
Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Rutiner og prosedyrer for 
samhandlingen som følger av denne delavtalen er førende for partene. 
 
Delavtalen regulerer ikke samhandlingen mellom kommunen og helseforetaket innenfor rus 
og psykisk helsevern. 
 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar  

3.1 Helse Møre og Romsdals plikter, oppgaver og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen 
helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon.  
 
Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt ovenfor kommunehelsetjenesten. Denne 
plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. 
 
Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så langt 
det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
helseforetaket. Kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og helseforetakets 
kvalitetssystem. 
 
Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har 
ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.  
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3.2 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester.  
 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
 
Kommunen har ansvar for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester har oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt. 
 
Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for 
pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal. 
 

4. Definisjon av utskrivningsklar pasient 

 
En pasient er utskrivningsklar når lege i Helse Møre og Romsdal HF vurderer at det ikke er 
behov for ytterligere behandling i Helse Møre og Romsdal HF. Avgjørelsen skal være basert på 
en individuell helsefaglig vurdering.  
 
Følgende krav må være oppfylt før en pasient kan meldes utskrivningsklar til kommunen:  
 

 Problemstillinger ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal 
være avklart. 

 Øvrige problemstillinger som har framkommet skal være avklart. 
 Det skal redegjøres for eventuelle spørsmål som ikke er endelig avklart. 
 Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnoser, samt videre plan for oppfølging 

av pasienten. 
 Pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra funksjonsnivå før innleggelse, og 

forventet framtidig utvikling skal være vurdert og formidlet til kommunen. 
 Dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester utenfor den aktuelle 

avdelingens ansvarsområde, skal det sørges for at relevant kontakt etableres, og at 
plan for denne oppfølgingen beskrives. 

 Dokumentasjonskravet nevnt i punkt 6.1 skal være oppfylt 
 
 

5. Plikt til vurdering og varsling av pasientens behov for kommunale tjenester 

5.1 Kontaktpunkt i kommune og helseforetak   

Helse Møre og Romsdal HF skal ha ordning med kommunekontakter som varsler og etablerer 
kontakt med pasientens hjemkommune.  
 
Kommunen skal ha ordning med en enhet som koordinerer kontakt fra sykehus til 
kommunens tjenester. Det skal være et telefonnummer for sykehuset inn til kommunens enhet. 
 

5.2 Vurderingsplikten av kommunale tjenester innen 24 timer 

Innen tidsfristen etter innleggelse skal det gjøres en vurdering av: 
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1. Hvor lenge innleggelsen antas å vare.  
2. Om pasienten antas å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter 

utskriving.  
 

5.3 Prosedyre ved antatt behov for kommunale tjenester 

Dersom det antas at det er behov for hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
skal følgende prosedyre følges:  

 
1. Innen 24 timer etter innleggelse skal kommunen varsles om innleggelsen, 
       pasientens status, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt.  
2. Pasientens antatte funksjonsnivå og hjelpebehov etter utskriving formidles til 

kommunen så snart dette er avklart, senest innen 24 t før utskriving.  Dersom 
det antas å være behov for omfattende eller langvarig behandling i Helse Møre og 
Romsdal HF (f.eks. multitraume, behov for respiratorbehandling med mer), og det 
ikke er mulig å foreta vurderingene innen ovenfor nevnte tidsfrist, skal 
vurderingene foretas og kommunene varsles så snart det lar seg gjøre. Slikt varsel 
skal uansett gis senest en uke før pasienten antas å være utskrivningsklar. 

3. I tilfeller hvor den første vurderingen tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp i 
kommunen etter utskrivning, men dette endrer seg i løpet av sykehusoppholdet, vil 
24 timers fristen starte fra det tidspunkt hvor det blir klart at et slikt behov 
foreligger. 

4. Dersom pasienten har behov for/endret behov for kommunale tjenester etter 
utskriving, har sykehuset plikt til å bistå pasienten med å søke om slike tjenester. 
Sykehuset skal ikke legge føringer på hvilke tjenester kommunen skal yte. I 
søknaden skal det fremgå om pasienten har/har hatt kommunale tjenester. 
Søknaden utfylles/sendes kommunen så tidlig som mulig.  

5. Helse Møre og Romsdal HF skal varsle kommunen så tidlig som mulig, dersom 
pasientens situasjon er vesentlig endret, slik at det kan være behov for tekniske 
hjelpemidler e.l. fra kommunen eller NAV.  

6. Ved endret utskrivingsplan eller ved dødsfall informeres kommunen umiddelbart. 
Endring i utskrivningsklar dato skal registreres i pasientjournalen.  

 

6. Oppgaver og ansvar i forbindelse med utskriving 

6.1. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved utskriving 

1. Helse Møre og Romsdal HF skal sende elektronisk melding til kommunen ved behov 
for kommunale tjenester etter utskriving 

2. Etter samtykke fra pasienten har Helse Møre og Romsdal HF ansvar for varsling av 
pårørende/foresatte ved planlagt utskriving. 

3. Utskriving av pasient skal gjøres så tidlig som mulig på dagen. 
4. Ved utskriving skal forskriftsmessig epikrise eller tilsvarende lege- dokumentasjon 

(utskrivningsblankett) inkludert fullstendig medikamentliste følge pasienten. 
Denne skal også sendes fastlege, henviser og eventuelt annen oppfølgende instans 
så raskt som mulig.  

5. For å sikre forsvarlig oppfølging av pasienter som utskrives til kommunalt 
tjenestetilbud skal innholdet i dokumentasjonen nevnt i punkt 4 gjøres tilgjengelig 
for kommunen snarest etter at utskriving er besluttet og senest samtidig med at 
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pasienten utskrives. Punkter som omhandler pasientens tilstand, 
funksjonsvurdering, antatt hjelpebehov og at kriterier i “ Vilkår for 
utskrivningsklar pasient” er oppfylt, skal være inntatt i dokumentet eventuelt ved 
bruk av supplerende sjekkliste.  

6. Helse Møre og Romsdal HF innhenter samtykke fra pasient dersom informasjon 
og/eller epikrise sendes til andre enn fastlegen. Signerte 
epikriser/utskrivingsblankett og eventuelt sjekklister skal sendes elektronisk. 

7. Dersom pasienten har behov for det, bestiller Helse Møre og Romsdal HF 
timeavtale hos fastlegen i dialog med pasienten før utskriving. 

8. Ved utskriving skal Helse Møre og Romsdal HF sende med pasient resept, eventuelt 
medikamenter og annet utstyr slik at pasienten har nødvendige medikamenter og 
utstyr fram til og med første virkedag etter utskriving. Hva som skal sendes med 
pasient avklares med mottagende helsepersonell i kommunen, også om det er 
behov for ekstra medisin utover første virkedag. 

9. Gjennomført varslingsprosedyre og vurdering av om pasienten er utskrivningsklar 
skal dokumenters i pasientens journal.  

10. Helseforetaket skal ha rutiner for registrering av dato for når kommunens 
betalingsansvar inntrer. 

11. Helse Møre og Romsdal HF kan ikke sende en utskrivningsklar pasient tilbake til 
kommunen før kommunen har gitt beskjed om at det foreligger et kommunalt 
tilbud til vedkommende pasient.  

12. Som hovedregel skal varsling om utskrivningsklare pasienter skje tidligst mulig fra 
mandag til fredag kl. 08:00 -15:00.  

 
Unntak fra hovedregelen ovenfor er: 

a) Pasienter som allerede har plass i heldøgns institusjon kan også varsles og 
utskrives i helg mellom kl. 08 -15. 

b) Pasienter som etter utskrivning har uendret tjenestebehov fra 
hjemmetjenesten, kan også varsles og utskrives i helg mellom kl.08 -15. 

c) Ved større høytider som jul og påske kan varsling og utskrivning også 
utføres mellom kl. 08 -15 på helligdager. 

d) Varsling om utskrivningsklare pasienter kan skje pr. telefon og/eller på 
eget skjema til oppgitt kontaktpunkt i kommunen via elektronisk melding. 
Varsling pr. telefon for de tjenesteområder som ikke har innført 
elektroniske meldingstjenester. 

 

6.2. Kommunens ansvar ved utskriving 

1. Etter at kommunen i henhold til punkt 6.1.nr.12 har mottatt varsling fra Helse 
Møre og Romsdal, skal kommunen etter samme prosedyre som der er avtalt, så 
tidlig som mulig innenfor kl. 08:00 -15:00 gi beskjed om kommunen kan ta imot 
pasienten, og fra hvilket tidspunkt. Dette gjelder ikke dersom det foreligger 
omstendigheter utenfor kommunens kontroll som ikke gjør det mulig å avgi svar. 

2. Kommunen skal forberede og iverksette nødvendige tiltak for å kunne ta imot 
pasienten når Helse Møre og Romsdal HF har varslet om at pasienten har behov for 
kommunale helse- og omsorgstjenester. 

3. Kommunen skal behandle søknad fra pasient fortløpende og fatte vedtak i henhold 
til gjeldende lover og regler. 

4. Kommunen beslutter hvilke tjenester pasienten skal ha ut fra kommunens 
tjenestetilbud, krav til faglig forsvarlighet og egen vurdering. 
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5. Kommunen har ansvar for å legge til rette for at pasienten kan overføres til 
kommunen når pasienten er utskrivningsklar. 

6. Kommunen har ansvar for bestilling av tekniske hjelpemidler og at midlertidige 
tekniske hjelpemidler fra kommunens lager er tilgjengelig i bolig.  

7. Kommunen har ansvar for å vurdere og planlegge tilrettelegging i pasientens 
bolig. 

 
7. Kommunens betalingsplikt 

 
Kommunal betalingsplikt omfatter pasienter som trenger kommunale pleie- og 
omsorgstjenester etter utskriving fra sykehus.   
 
Kommunal betalingsplikt inntrer fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar (i 
henhold til forskrift om medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter §13 jfr. § 
8 -10) samt denne samarbeidsavtalen, og kommunen har gitt beskjed om de ikke kan motta 
pasienten, jfr. § 11 andre ledd i samme forskrift. Betalingskravet gjelder til den datoen 
kommunen melder fra om at kommunen er klar til å ta imot pasienten.  
 
Den dagen som kommunen har bestemt å motta pasienten skal ikke være med i 
betalingskravet.  
 
Dersom kommunen tar imot pasient samme dag som pasienten er definert som 
utskrivningsklar har kommunen ingen betalingsplikt.  
 
For hvert påfølgende døgn pasienten er innlagt i Helse Møre og Romsdal HF i påvente av 
kommunal pleie- og omsorgstjeneste skal kommunen betale etter gjeldende betalingssatser 
fastsatt i statsbudsjett.  
 
Kommunal betalingsplikt inntrer ikke når Helse Møre og Romsdal HF velger ikke å skrive ut 
pasient når denne er definert som utskrivningsklar, og kommunen har varslet om at den kan 
ta imot pasienten.  
 
Ved reinnleggelse for samme problemstilling innen 48 timer etter utskriving, faller 
kommunens betalingsplikt bort.  
 

8. Plikt til redegjørelse 

 
Kommunen kan kreve å få en redegjørelse for de vurderinger Helse Møre og Romsdal HF har 
foretatt. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at 
kommunen kan etterprøve at vurderingene foretatt av Helse Møre og Romsdal HF er i tråd 
med bestemmelsene i forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og 
etter denne delavtalen.  
 
Kommunen kan kreve redegjørelse fra Helse Møre og Romsdal HF for registrering av 
oppfyllelse av varslingsrutiner og på registrert utskrivningsklar dato for pasient. 
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9. Utsatt betalingsplikt 

 
Dersom Helse Møre og Romsdal HF etter å ha vurdert pasient som utskrivningsklar har 
unnlatt å varsle kommunen etter varslingsprosedyrer i denne avtale, vil ikke kommunens 
betalingsansvar inntre før 24 timer etter at Helse Møre og Romsdal HF har varslet kommunen 
om at pasienten er utskrivningsklar. 
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Delavtale 5b til Samhandlingsavtalen   

 

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for tjenester innenfor 
psykisk helsevern og rusrelatert behandling 
 

1. Formål 

 

Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 
overgangen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Delavtalen skal 
regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved utskriving av pasienter med behov for 
psykiatriske – og/eller rusrelaterte helsetjenester 

 

2. Virkeområde 

 

Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende utskriving og overføring av behandlingsansvar fra poliklinisk behandling, 
dagbehandling og døgnbehandling fra ovennevnte tjenesteområder. 

Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Gjennom gjensidige 
prosesser skal det utarbeides forløp, prosedyrer og retningslinjer for   god samhandling 
innen samhandlingsområdet rus og psykiatri.  Omforente rutiner og prosedyrer for 
samhandlingen som følger av dette Delavtalen er førende for partene. 

  

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar  

 
3.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. 

Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten. 
Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. Veiledningen 
skal ivaretas av helsepersonell med spisskompetanse på fagområdet.  

Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så 
langt det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og 
helseforetakets kvalitetssystem. 

Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har 
ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.  
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3.2. Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, 
herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.  

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 

omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. Kommunen har ansvar 

for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har 

oppdatert medikamentliste. 

Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for 

pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal HF. 

 4.  Ansvarsfordeling mellom partene ved utskriving 

4.1. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

 Varsle pårørende/foresatte/kommunal tjeneste om forestående 
utskriving/avslutning av behandling. Samtykke fra pasient innhentes 

 Ved behov innkalle til utskrivings-/avslutningsmøte, på ett tidspunkt som er 
avtalt og tilrettelagt i god tid for partene.  

 Hjelpe pasient med søknad om kommunale tjenester der en vurderer dette som 
nødvendig, men ikke etablert 

 Sende epikrise til bruker/pasient og henvisende instans og fastlege så fort som 
mulig og senest innen 7 dager. Medikamentliste og evt. annen informasjon som 
fastlege og lokale tjenester kan trenge umiddelbart, skal følge pasienten ved 
utskriving.  

 

4.2. Kommunens ansvar 

 Kommunen skal koordinere tjenestene omkring pasienten, og evt. oppnevne 
koordinator for pasienten 

 Ved varsling om utskriving/avslutning har kommunen plikt til å iverksette 
relevante tiltak.  

 Fastlegene stiller i ansvarsgruppemøter jfr. § 8 Fastlegeforskriften. 
Møtetidspunkt skal avtales i god tid med partene. 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 6 til Samhandlingsavtalen 

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 

 

1. Formål 
 

Denne delavtalen har som formål å bidra til gode helsetjenester i et helhetlig pasientforløp 
gjennom gjensidig kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring mellom Helse Møre og 
Romsdal og kommunene.  

«En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er å bidra til 
kompetanseutvikling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste. 
Dette berører en rekke områder, bl.a. forebygging, tidlig intervensjon, behandling av eldre 
og pasienter med kronisk sykdom, herunder psykisk helsevern og rusbehandling, samt 
lærings- og mestringsstrategier.» St.meld.nr.47 (2008-2009) S.112, kap.10.2.1) 

 
2. Virkeområde 
 

Denne delavtalen skal regulere samhandlingen mellom partene vedrørende 
kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglig nettverk, felles møteplasser og 
hospitering. 

Samhandlingen skal være preget av gjensidighet. Informasjonsutveksling når det gjelder 
inn- og utskriving av pasienter er ivaretatt i delavtale 3a og b, og 5a og b til 
samarbeidsavtalen. Informasjon om endring i tilbud og gjensidige forpliktelser rundt dette 
omtales i delavtale 1 til samarbeidsavtalen. Faglige nettverk og felles møteplasser kan 
opprettes blant annet via samhandlingsutvalgene etter innmeldte behov fra fagmiljøene.  
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3. Sentrale felles plikter og ansvar 
 

Helseforetaket og kommunen skal sørge for at faglig, organisatorisk kunnskap som 
formidles partene imellom, implementeres i egen organisasjon.  

Begge parter skal informere koordinerende enhet i helseforetaket om felles møteplasser og 
faglige nettverk. 

 

3.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 
 

Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og pasient/pårørende. Det vises til rundskriv om veiledningsplikt: 
  
 link til dokumentet  Rundskriv om veiledningsplikt 

Plikten er både generell og klinisk rettet mot enkeltpasientforløp, jfr. § 6-3 i 
spesialisthelsetjenesteloven. Form og innhold på veiledningen avtales mellom partene.  

Helse Møre og Romsdal HF skal: 

1. Gi opplæring og veiledning til pasienter og pårørende som er knyttet til  
spesialiserte pasientforløp (lærings- og mestringsansvar)  

2. Legge praktisk og økonomisk til rette for gjensidig hospitering 
3. Medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helse- og omsorgspersonell 
4. Ha tilgjengelige praksisplasser, herunder stillinger for leger under spesialisering i 

allmennmedisin 
5. Opprette og delta i faglige nettverk 
6. Koordinerende enhet holder oversikt over og informerer om felles møteplasser og 

faglige nettverk mellom kommunene og helseforetaket 
7. Samarbeide med kommunen om nødvendig kunnskapsoverføring som sikrer 

forsvarlighet ved overføring av oppgaver 
8. Skal sørge for at egne ansatte får påkrevd videre- og etterutdanning 
 

3.2. Kommunens plikter og ansvar 

 

Kommunen skal: 

1. Sørge for at egne ansatte får påkrevd videre- og etterutdanning. Gi opplæring og 
veiledning til pasienter/brukere og pårørende (lærings- og mestringsansvar) 

2. Legge praktisk og økonomisk til rette for gjensidig hospitering 
3. Medvirke til undervisning og opplæring av helse- og omsorgspersonell 
4. Ha tilgjengelige praksisplasser 
5. Opprette og delta i faglige nettverk 
6. Arbeide for å sikre kvalifisert og relevant representasjon i kliniske og faglige 

samarbeidsutvalg, med særlig vekt på representasjon fra  allmenn-legetjenesten 
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Delavtale 7 til Samhandlingsavtalen  

 

Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 

 

1. Formål 

 
Forskning og bruk av forskningsresultater er et viktig virkemiddel for å sikre kvalitet og 
kostnadseffektivitet på tjenestetilbud. For å styrke forskningens relevans og kvalitet 
samt bidra til implementering av ny kunnskap, vil det være viktig med økt medvirkning 
fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
 
Partene skal utvikle felles tiltak for å styrke kunnskap, kompetanseoppbygging, 
forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens intensjoner.  

 

2. Virkeområde 

 
I spesialisthelsetjenesten er forskning og utdanning en sentral oppgave. Kommunene 
har ansvar for å medvirke til og tilrettelegge for forskning, men ikke 
medfinansieringsansvar.  
 
Denne delavtalen regulerer samarbeid mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal 
rundt forskningsprosjekter, utdanning, praksis og læretid. Utdanning og praksis 
berøres også i delavtale 6 til samhandlingsavtalen.  
 
Samarbeid mellom arbeidslivet og utdannings- og forskningsinstitusjoner er viktig for å 
oppnå mange av målene med Samhandlingsreformen. En avtale mellom kommunen og 
helseforetaket kan ikke binde opp aktivitet eller virksomheten ved utdannings- og 
forskningsinstitusjonene, men det bør inngås særlige avtaler med disse.  
 

3. Samarbeid om forskning og utvikling 

3.1. Felles ansvar 
1. Samarbeide om forsknings- og utviklingstiltak (FOU-tiltak) 

2. Gjensidig informasjon om FOU-prosjekt 
3. Systematisk evaluering av FOU-prosjekt 
4. Formidle og implementere forskningsresultat og ny kunnskap 
 

3.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 
1. Legge til rette for forskning og forskningsnettverk 

2. Ta initiativ til å inkludere kommunene i aktuelle forskningsprosjekter 
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3.3. Kommunens plikter og ansvar 

1. Delta i forskningsnettverk 
2. Bistå i aktuelle forskningsprosjekt 
 
 

4. Samarbeid om utdanning, internopplæring, praksis og læretid 

 
Utdanningsbehovet i kommunene og spesialisthelsetjenesten må sees i sammenheng. 
Det er etablert et samarbeidsorgan mellom kommunene, helseforetaket, 
fylkeskommunen og høgskolene i Møre og Romsdal. Partene skal gjennom 
samarbeidsorganet samordne forespørsler til utdanningsinstitusjonene om aktuelle 
etter- og videreutdanninger. Det må tas initiativ til at behov for samhandling vektlegges 
i utdanningene. 
 
Partene skal samarbeide om utdanningstilbud og felles etterutdanning, 
internopplæring, praksisplasser og tilbud til lærlinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 8 til Samhandlingsavtalen 

 

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg 

1. Formål 

 
Delavtalen skal sikre forsvarlige, likeverdige og helhetlige tjenester uavhengig av 
bosted, og ordninger tilpasset hver kommunes behov. Den beskriver også fordeling av 
oppgaver og ansvar mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
 
Delavtalen omfatter også behov og tiltak for systematisk forebyggende helsearbeid i 
forbindelse med seksualitet og uønskede svangerskap. Forebyggende helsearbeid i 
forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel er særlig viktig å vektlegge i forhold til 
rus, psykisk helsevern, sosialmedisin, fedme, fødselsangst etc. Partene skal arbeide for å 
redusere helserisiko knyttet til disse områdene.  
 
Mål og tiltak basert på de nasjonale retningslinjene er beskrevet i ”Helhetlig plan for 
svangerskap, fødsel og barsel i Midt-Norge”, vedtatt Helse Midt-Norge RHF november 
2010. 
 

2. Virkeområde 

 
Denne delavtalen gjelder samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal 
angående svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i fylket.  
 
Tjenestene i kommunene blir utøvd i tverrfaglig samarbeid mellom jordmor, 
helsesøster, lege og andre aktuelle faggrupper, og skal bidra til å arbeide for å redusere 
helserisiko.  

 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 
 

3.1. Felles 

Begge parter skal videreutvikle tjenestene med basis i ”Helhetlig plan for svangerskap-, 
fødsels- og barselomsorg 2011-2014” med særlig vekt på følgende områder:  
 
1. Identifisering og systematisk oppfølging av risikoutsatte gravide med 

problemstillinger innenfor psykisk helse, rus og/eller sosialmedisin 
2. Sørge for gode rutiner og kompetanse ift. meldeplikten til barnevernet 
3. Utvikle felles prosedyrer med tydelig ansvarsfordeling 
4. Felles plan for utvikling av kompetanse 
5. Legge til rette for gjensidig hospitering 
6. Gode IKT løsninger for å ivareta elektronisk kommunikasjon mellom HF og 

helsestasjoner. Evt. kan mobiltelefon brukes i påvente av permanent løsning   
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3.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Sørge for følge- og beredskapstjeneste for kommuner som har krav på det, jfr. St.Prop. 
nr 67 2008-2009. Det inngås egne avtaler om dette.  
 

3.3. Kommunens plikter og ansvar 

1. Gode rutiner for samarbeid på tvers av faggrupper i kommunen som gir 
kvinne/familie behovsbasert, helhetlig oppfølging i kommunen 

2. Sørge for nødvendig opplæring av eget personell 
3. Arbeide for tilstrekkelige jordmor- og helsesøsterressurser i kommunene for å 

ivareta anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer, blant annet særlig de nye 
anbefalingene om tidlig hjemmebesøk av jordmor 

4. Målsetting om ammekyndige helsestasjoner jfr. anbefaling fra nasjonalt 
kompetansesenter for amming 

 

4. Klinisk samarbeidsutvalg 

 
For å konkretisere plan- og prosedyrearbeid skal Helse Møre og Romsdal og 
kommunene etablere et klinisk samarbeidsutvalg med følgende oppgaver: 
 
1. Planlegge implementeringen av ”Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og 

barselsomsorg i Midt-Norge 2011-2014” 
2. Beskrive ansvar og oppgaver i kommuner og helseforetak  
3. Evaluere mål/effekt av ”Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels og barselomsorg” i 

løpet av 2016.  
4. Godkjenne kvalitetshåndbok for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg, som skal 

legges ut på helseforetakets hjemmeside.  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 9 til Samhandlingsavtalen 

 
Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling 

  
Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å 
få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig tilgang til pasientinformasjon kan blant 
annet sikres ved å ta i bruk standardiserte elektroniske meldinger mellom partene. 
Kommunene og Helse Møre og Romsdal skal legge til rette for og følge opp at 
informasjonsutveksling foregår elektronisk over Norsk Helsenett.  
 
Informasjonsutvekslingen skal inkludere alle som arbeider med samhandlingen mellom 
kommuner og spesialisthelsetjenesten. All samhandling skal være med utgangspunkt i 
de kvalitets- og sikkerhetskrav som er myndighetsdefinerte. Det er utarbeidet 
veiledende retningslinjer og meldingsstandard på flere samhandlingsområder/ 
kommunikasjons standarder. Helsedirektoratets retningslinjer anbefales lagt til grunn 
for lokale samhandlingsrutiner. 
 
Denne avtalen omtaler:  
  
 Forventning til elektronisk kommunikasjon og interaktive løsninger, inkludert bruk 

av konferanser og samordnet kommunikasjon med  
tale, bilde og tekst som del av felles samhandling  

 Organisatorisk tilrettelegging og kompetanseutvikling.  
 Melding og håndtering av avvik  
 Krav til responstid for feilretting  
 Rutiner for drift, overvåking, oppgradering av felles plattform  

for elektronisk samhandling  
  

1. Formål 

 

Økt bruk av IKT/eHelse er et hjelpemiddel for å nå helsepolitiske mål og for å yte gode 
tjenester i hele pasientforløpet. Målsettingen er at elektronisk kommunikasjon over 
Norsk helsenett skal være den ordinære måten å kommunisere  
 

2. Virkeområde 

 

IKT-samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal skal sikre 
organisatorisk, teknisk og kunnskapsmessig deling. Partene organiserer tjenestene 
både internt og felles for påvirkning og forståelse av felles prosedyrer og rutiner. 
 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 

 
Helse Møre og Romsdal og kommunen har gjensidig ansvar for at det organisatorisk og 
ressursmessig sikres elektronisk samhandling mellom partene over Norsk Helsenett. 
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Hver av partene har ansvar for å tilrettelegge for elektronisk informasjonsutveksling. I 
dette inngår ansvar for å følge opp system og brukere av disse. 

 
Helsedirektoratets ”Norm for informasjonssikkerhet” regulerer den enkelte parts 
forberedelser til elektronisk samarbeid, og hvilke kvalitetskrav som skal imøtekommes 
slik at informasjonssikkerheten er ivaretatt. Internkontrollforskriften angir ansvaret for 
oppfølging av kravene i egen organisasjon. 
 
4. Etablering av elektronisk samhandling 
 
Standardiserte løp for etablering av elektronisk samhandling skal anvendes. Dette skal 
detaljeres i henhold til ”Norm for informasjonssikkerhet” og forskrift om IKT-
standarder. 

 
Ingen av kommunene har sammenfallende struktur og modenhet ift. elektronisk 
samhandling – det forutsettes derfor at dette detaljeres i en arbeidsplan mellom 
kommunen og foretaket. 

 

5. Oppgaver og ansvar 

 
5.1. Felles ansvar for kommunen og Helse Møre og Romsdal 

 Det skal avtales egne rutiner / prosedyrer for:  
 
 Responstid på meldinger og feilretting  
 Rutiner for felles meldingslogistikk/meldingsflyt  
 Felles kontaktpunkt for avvikshåndtering/ brudd i kommunikasjon    
 Kontaktpunkter/ superbrukere - enheter med elektronisk samhandling 
 Avvikshåndtering av uønskede hendelser 
 Driftsavtaler og beredskapsavtaler må gjenspeiles hos partene/ felles avtaleverk og 

fortrinnsvis samordnes med eksisterende tekniske driftsordninger. 
 Endringer i driften skal planlegges og bekjentgjøres  
 Felles plattform og rutiner for interaktiv samhandling    
 Etablere overvåking av meldingstrafikk med definerte oppfølgingsansvar  
 Medvirke til harmonisering med regionale  IKT løsninger 
  

6.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Helseforetaket skal forberede og utvikle sine fagsystemer for å ta i bruk alle godkjente 
elektroniske meldinger. I tillegg skal foretaket ha nødvendig kvalitets- og 
sikkerhetsrutiner knyttet til disse meldinger  

6.3. Kommunens plikter og ansvar 

 Kommunen skal forberede og utvikle sine fagsystemer for å ta i bruk alle godkjente    
 elektroniske meldinger. I tillegg skal kommunen ha nødvendig kvalitets- og 
 sikkerhetsrutiner knyttet til disse meldinger  
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6.4. IKT – arbeidsutvalg 

 IKT-arbeidsutvalg består av tverrfaglige representanter fra helseforetaket og fra   
kommunene i fylket.  Arbeidsutvalget har som oppgave å følge opp den praktiske  
gjennomføringen av samarbeidet definert i denne avtalen 
  
Arbeidsutvalget skal levere årlig status-rapport til Overordnet samhandlingsutvalg.  

7. Revisjon av delavtale 

 
Partene forplikter seg til å revidere delavtalen når det skjer endringer i lover, forskrifter 
og retningslinjer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 10 til Samhandlingsavtalen  

Samarbeid om forebygging 

 

1. Formål 

 
Delavtalen skal fremme helse og forebygge sykdom i befolkingen gjennom samarbeid 
om forebyggende tiltak. Partene skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer. 

 

2. Virkeområde 

 
Kommunen har hovedansvaret for folkehelsearbeidet og primærforebyggende arbeid. 
 
Denne delavtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal 
rundt arbeid med fremming av helse, forebygging og helseovervåking.  
 
 

3. Definisjoner 

 
I Prop. 91L/2011 er det skilt mellom tre nivåer av forebygging:  
 

1. Primærforebyggende arbeid innebærer å styrke helsen og hindre at sykdom, skade eller 
lyte oppstår. Eksempler er levekårsarbeid, strukturell tilrettelegging for sunne 
levevaner, undervisning og annen helseopplysning, vaksinasjon og ulykkesforebygging.  

2. Sekundærforebyggende arbeid har som mål å avdekke sykdom eller sykdomsrisiko før 
det kommer symptomer på sykdom, samt å redusere følgene av sykdom som er blitt 
diagnostisert. Sekundærforebyggende arbeid er ikke alltid lett å skille fra 
behandlingsvirksomhet. Det som kalles tidlig intervensjon vil være 
sekundærforebyggende tiltak. Andre eksempler på sekundærforebyggende arbeid er 
veiledning om kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt til personer med økt 
sykdomsrisiko eller etablert sykdom knyttet til levevaner, samt veiledning og 
oppfølging av personer med risikofylt alkoholbruk. Medikamentell behandling for å 
senke kolesterol eller blodtrykk er også sekundærforebygging. 

3. Tertiærforebyggende arbeid tar sikte på å hindre at konsekvensene av sykdom og 
funksjonshemninger medfører ytterligere plager for dem det gjelder. Grensene opp mot 
rehabilitering og pleietiltak, samt lærings- og mestringstilbud er i praksis ofte uklare. 
Eksempler på tertiærforebyggende tiltak er fysioterapi etter benbrudd og sosiale 
støttetiltak ved psykisk sykdom. 
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4. Oppgaver og ansvar 

4.1. Felles ansvar 

Partene skal samarbeide om forebygging av livsstilssykdommer og videreutvikle 
lærings- og mestringstiltak med sikte på å føre tiltakene nærmere kommunen. Det skal 
videreutvikles felles møteplasser og faglig opplegg for god samhandling innenfor 
smittevernet mellom kommune og helseforetaket. 
Partene skal samarbeide om tiltak for tidlig intervensjon for å forebygge psykiske 
lidelser hos barn og unge. 
 

4.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

1. Informere kommuneoverlegen dersom det blir oppdaget sykdomsmønstre som kan 
tyde på uheldig miljø- eller smittepåvirkning 

2. Bidra med nødvendige data for overvåking av helsetilstand i kommunen 
3. Identifisere behov for sekundær- eller tertiærforebygging hos pasient/bruker 

og/eller pårørende, starte nødvendige tiltak og gi råd til fastlegen og eventuelt 
kommunen om videre individuelle tiltak. 

4. Drive opplæringstiltak i forhold til pasienter/brukere med behov for sekundær- 
eller tertiærforebygging. 

5. Ha smittevernansvarlig lege, eventuelt i samarbeid med det regionale helseforetaket 
6. Sørge for varsling av smittsomme sykdommer. Gi umiddelbar telefonisk varsling til 

kommuneoverlegen eller vakthavende lege ved sykdommer der det er behov for 
umiddelbart smittevernarbeid i kommunen (for eksempel meningokokksykdom) 

7. Gi smittevernveiledning til enkeltpasienter/-brukere og pårørende 
8. Gi råd og veiledning til kommunalt helsepersonell i samband med forebyggende 

tiltak.  
9. Medvirke aktivt slik at det i fellesskap og i samarbeid mellom kommunen og 

Lærings- og mestringssenteret blir utviklet gode lærings- og mestringstiltak i 
kommunehelsetjenesten 

 
4.3. Kommunens plikter og ansvar 

1. Ha oversikt over helsetilstanden og identifisere faktorer som påvirker helsa. 
2. Tverrfaglig samarbeid mellom alle kommunale sektorer for å fremme helse og 

forebygge skade og sykdom.  
3. Initiere sekundærprofylaktiske og tertiærprofylaktiske tiltak overfor 

pasienter/brukere som trenger dette. 
4. Arbeide for etablering av Frisklivssentraler 
5. Ha smittevernlege og utarbeide smittevernplan.  Informere helseforetaket om denne 

og sørge for at helseforetaket har nødvendig kontaktinformasjon 
6. Ha infeksjonskontrollprogram ved kommunale institusjoner.  

 
 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF  
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Delavtale 11 til Samhandlingsavtalen  

Omforente beredskapsplaner og  
planer for den akuttmedisinske kjeden 

 

1. Formål 

Gjennom denne delavtalen forplikter partene seg til i å videreføre og utvikle samarbeidet 
innenfor krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede. Når 
det gjelder samarbeid om akutthjelp for enkeltpasienter er dette omhandlet i andre 
delavtaler (3a, 3b, 5a og 5b).  

 

2. Virkeområde 

 
Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske 
kjeden, herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester 
som ligger under Justis- og Politidepartementet v/ Hovedredningssentralen (HRS). 
Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS. 
Den akuttmedisinske kjede omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt 
helsepersonell i vakt, bil-, båt- og luftambulanser, nødmeldetjenesten, og mottak for 
akuttinnleggelser i kommuner og helseforetak. 

 

3. Bakgrunn 

 
Denne delavtalen er inngått i henhold til samarbeidsavtalens punkt 3, første avsnitt nr. 11.   
Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er pålagt i helse- og 
omsorgstjenesteloven og i spesialisthelsetjenesteloven. I henhold til overordnet nasjonal 
helse- og sosialberedskapsplan (2007) skal kommuner og helseforetak samordne sine 
beredskapsplaner. Fylkesmannen er som sektor- og samordningsmyndighet, tillagt en 
sentral rolle i samordning og koordinering.  Det vises også til forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial 
beredskap (2001-07-23). 
 
”Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” (2005-03-18), har som 
formål å ”bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige 
innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede 
og krav til samarbeid med brann, politi og hovedredningssentralene.”  
 
I forskriften pkt. 4 Samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene” heter det:  ”De 
regionale helseforetakene og kommunene skal sikre en rasjonell og koordinert innsats i de 
ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden, og sørge for at innholdet i disse tjenestene er 
samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter. 
Organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene skal legges til rette slik at personellet i 
disse tjenestene får trening i samhandling.  
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Ved etablering og drift av akuttmedisinske tjenester skal tjenestene kunne kommunisere 
internt og på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i et felles, lukket, enhetlig og 
landsdekkende kommunikasjonsnett.” 

 
 

4. Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap 

 
Partene plikter: 
 

1. Å samordne og dele egne planer for sosial og helsemessig beredskap for større 
ulykker, kriser katastrofer. Dette gjelder bl.a.: 

a) Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging 
(ROS-analyser) 

b) Samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser  
c) Samordne og dele planer for forsyning og forsyningssikkerhet for 

materiell og medisinsk utstyr 
d) Beskrive varslings- og krisekommunikasjon  
e) Samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i 

krisehåndtering  
f) Innkallingsrutiner for personell  

2. Å samarbeide med andre nødetater (som brann/redning og politi, 
redningstjeneste), samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre 
helhetlige beredskapsplaner og krisehåndtering, herunder:  

a) Samarbeide/utarbeide og dele planer for utvikling av akuttmedisinsk 
beredskap. 

 

5. Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede 

 
1. Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik 

at tilbudet samlet blir tilgjengelig og av god kvalitet. Dette gjelder bl.a.: 
2. Holde hverandre oppdatert om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden som 

sikrer at pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig 
behandlingssted/-nivå  

3. Avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner, for å 
unngå overlapping i, og usikkerhet omkring hvilket tilbud som gis hvor 

4. Etablere rutiner som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i 
akuttmedisinske situasjoner, herunder i planlegging, mottak og bruk av nytt 
nødnett som er under utbredelse nasjonalt.  

5. Avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i 
akutte situasjoner (alvorlig sykdom og traumer)i henhold til gjeldende lovverk, 
avgrenset mot syketransport (transport av pasienter som ikke trenger 
ambulanse) og luftambulanse.  

6. Delta i og følge opp nasjonale og regionale satsinger innenfor prehospital 
akuttmedisin 

7. Tilrettelegge for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig 
kunnskap om system, ansvar og roller  

8. Ta initiativ til og delta i trening og øvelser 
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Partene har som intensjon å videreutvikle dette samarbeidet.  
 

6 Akuttutvalg 

 
Overordnet samhandlingsutvalg setter ned et fast akuttutvalg med 3 representanter fra 
Helseforetaket og 1 representant fra hvert av regionrådene etter forslag fra 
kommunene   Utvalget skal bidra til å gjennomføre partene sine plikter i samsvar med 
punkt 4 og 5 i dette Delavtalen. 
 
Utvalget konstituerer seg selv og avtaler arbeidsfordeling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 12 til Samhandlingsavtalen  

Samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal mellom kommunene og 
Helse Møre og Romsdal HF 

1. Samhandlingsfora 

 
For å sikre gjennomføringen av samhandlingsavtalen er det etablert følgende 
samhandlingsfora: 
 

 Dialogmøte  
 Overordnet samhandlingsutvalg 
 4 lokale samhandlingsutvalg 
 Kliniske samhandlingsutvalg 
 Samhandlingskonferanse 

 

2. Dialogmøte og samhandlingskonferanse 

 
Dialogmøte er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i 
helseforetaket og kommunene møtes for informasjonsutveksling og drøfting av 
prinsipielle saker.  Styreleder, administrerende direktør og fagdirektør fra 
helseforetaket deltar sammen med relevant fagpersonell i helseforetaket. Ordførere og 
rådmenn deltar sammen med relevant fagpersonell i kommunene. Representant fra KS i 
Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Møre og Romsdal blir invitert. Brukerutvalget blir 
invitert. 
 
Det skal være minst et møte i året.  
 
Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF innkaller til møte, og setter opp 
sakliste i samarbeid med Overordnet samhandlingsutvalg. 
  
Møteledelse og møtested går på omgang. 

 
Overordnet samhandlingsutvalg kan samtidig med dialogmøtet arrangere en 
samhandlingskonferanse for ledere og relevant fagpersonell i kommunen og 
helseforetaket. De lokale samhandlingsutvalgene inviteres.  
  

3. Overordnet samhandlingsutvalg   

Overordnet samhandlingsutvalg er et partssammensatt, overordnet strategisk og 
utviklingsorientert utvalg mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunene i 
Møre og Romsdal.  
 

3.1. Oppgaver 

1. Ha en proaktiv rolle med å peke ut retning for arbeidet med samhandling og 
oppgavefordeling mellom kommunene og helseforetaket 
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2. Følge opp at samarbeidsavtalene som er inngått mellom helseforetaket og 
kommunene i Møre og Romsdal blir praktisert etter intensjonen. Gjennomføre 
evaluering og utarbeide forslag til justering av avtalene 

3. Holde seg orientert om virksomheten i de lokale samhandlingsutvalgene. 
4. Godkjenne omforente rutiner og prosedyrer som angår samhandling om felles 

pasientforløp etter forslag fra kliniske samhandlingsutvalg eller en eller flere av 
partene 

5. Ansvar for å etablere, evaluere og vedlikeholde system for håndtering av avvik 
omkring samhandling. Ha en årlig gjennomgang av avviksstatistikk på 
overordnet nivå 

6. Melde saker til dialogmøtet 
7. Søke å løse saker av prinsipiell karakter om samhandling og samarbeidsavtalen 
8. Oppnevne faste eller midlertidige kliniske samhandlingsutvalg/fagutvalg  etter 

forslag fra fagmiljøene  
9. Arrangere samhandlingskonferanse ved behov 
10. Holde seg orientert om gode modeller for samhandling andre steder og 

medvirke til utvikling og spredning av disse i Møre og Romsdal 
11. Informere om utvalgets aktivitet 
12. Ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekt i Møre og Romsdal  

 

3.2. Sammensetting og oppnevning  

3.2.1. Sammensetting 

Overordnet samhandlingsutvalg skal sammensettes med 3 representanter og 3 
vararepresentanter fra både helseforetaket og kommunen, 2 tillitsvalgte, hvorav en fra 
kommune og en fra helseforetaket, samt en representant med vara for Brukerutvalget. 
Fylkeslegen har møte- og talerett. Representant fra de lokale samhandlingsutvalgene 
møter ved behov. 
  

3.2.2. Oppnevning 

 Styret i Helse Møre og Romsdal HF oppnevner 3 representanter og 3 
vararepresentanter, 1-(2) eierrepresentanter fra styret og 2 –(1) administrative 
representanter 

 KS Møre og Romsdal oppnevner 3 representanter og 3 vararepresentanter, 1 –
(2) politikere fra kommunene og 2 –(1) administrative representanter fra 
kommunene 

 1 tillitsvalgte fra kommunene og 1 tillitsvalgte fra helseforetaket 
 En representant og vararepresentant oppnevnt av Brukarutvalget i Helse Møre 

og Romsdal HF 
 Fylkeslegen har møte- og talerett 

 
Representantene blir oppnevnt for 2 år av gangen. 
  
Helse Møre og Romsdal HF har sekretærfunksjonen. Utvalget skal oppnevne et eget 
arbeidsutvalg for å forberede saker til møtene. Begge parter har ansvar for å fremme og 
forberede saker til utvalget. Utvalget skal minimum ha 4 årlige møter. Partene dekker 
egne kostnader. 
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Leder- og nestlederfunksjonen alternerer annen hvert år mellom Helse Møre og 
Romsdal HF og kommunerepresentantene.  
 

4. Lokale samhandlingsutvalg 

 
Lokale samhandlingsutvalg er partssammensatte utvalg mellom Helse Møre og Romsdal 
HF og kommunene i Møre og Romsdal.  
 
4.1. Antall utvalg  

Det skal være 4 utvalg, et for hvert sykehusområde. Kommuner som ligger i 
grensesonen velger selv hvilket samhandlingsutvalg de vil tilhøre. 
 
4.2. Oppgaver 

1. Iverksette godkjent kompetanseplan 
2. Medvirke til utvikling og spredning av lærings- og mestringstiltak i 

kommunehelsetjenesten 
3. Iverksette lokal implementering av faglige retningslinjer og pasientforløp mellom 

helseforetaket og kommune-helsetjenesten. 
4. Arbeide aktivt for en felles kultur for læring, forbedring og fagutvikling.  
5. Ansvarlig for å arrangere faste samarbeidsmøter mellom sykehuset og  

kommunene.  
6. Bidra til utvikling av og spre gode modeller for samhandling.  
7. Ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekt i sitt nedslagsfelt  
8. Utveksle gjensidig kunnskap om de utfordringene tjenestene står overfor.  
9. Holdes orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering. Motta til orientering 

oversiktsrapport over avvik i samhandlingsområdet. 
10. De lokale samhandlingsutvalg skal holde Overordnet samhandlingsutvalg orientert 

om sin virksomhet/faglige utfordringer i samhandlingsområdet. 
 
4.3. Sammensetting 

Hvert samhandlingsutvalg har følgende sammensetting: 
 

 Adm. direktør i Helse Møre og Romsdal HF oppnevner 4 representanter og en av 
representantene skal være praksiskonsulent.   

 Det blir oppnevnt en representant fra hver kommune i sykehusets 
opptaksområde Representantene fra kommunene skal ha 
overordnet/koordinerende fagansvar i sine kommuner, av disse minst en 
kommune(over)lege. 

 1 representant og vararepresentant blir oppnevnt av Brukerutvalget i Helse 
Møre og Romsdal HF  

 
Representantene blir oppnevnt for 3 år av gangen. 
De respektive regionråd er ansvarlig for sekretærfunksjonen. Begge parter har ansvar 
for å fremme og forberede saker til utvalget. 
 
Utvalget skal minimum ha 2 møter pr. år. Partene dekker egne kostnader. 
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5. Kliniske samhandlingsutvalg/faglige samarbeidsråd 

 
Kliniske samhandlingsutvalg/ faglige samarbeidsråd kan opprettes fast eller midlertidig 
ved behov for å drøfte faglige og/eller administrative utfordringer mellom kommunene 
og helseforetaket. Slike utvalg blir oppnevnt av Overordnet samhandlingsutvalg. 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 13 til Samhandlingsavtalen  

Samarbeid om praksiskonsulentordninger 

1. Formål 

Ordningen bidrar til økt samhandling og koordinering mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Nøkkelord for ordningen er: samarbeid, pasientforløp, 
kvalitetsutvikling, helhetstenking og kommunikasjon. 

 

2. Virkeområde 

 
Praksiskonsulentordningen omfatter både leger og andre faggrupper engasjert som 
praksiskonsulenter i Helse Møre og Romsdal.  
 
Praksiskonsulenten skal bidra i sykehusets arbeid med utviklingen av samhandling 
mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Praksis-konsulentens arbeid skal finne 
sted på overordnet systemnivå og ikke i forhold til enkeltpasienter/-brukere. 
 
Praksiskonsulenten skal forbedre helheten i pasientforløpet og sammen med partene 
blant annet medvirke til:  
 

1. Vurdere og utvikle retningslinjer for god henvisningspraksis 
2. Vurdere og utvikle retningslinjer for god innleggelsespraksis 
3. Vurdere og utvikle retningslinjer for god utskrivningspraksis, herunder for 

oppfølgingen av utskrevne pasienter i førstelinjetjenesten 
4. Delta i utarbeidelse av kliniske retningslinjer for pasientforløp 
5. Vurdere tilretteleggelse for oppfølging av spesielle pasientgruppers særlige 

behov (kronikere og pasienter som trenger koordinerte tjenester) 
6. Bidra til utvikling av god epikriseskriving 

 
Forbedre informasjonsflyten i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og 
helseforetaket, herunder ved å: 
 

1. Etablere rutiner for samhandling 
2. Veilede om rutiner for samhandling innad i helseforetaket og eksternt i 

primærhelsetjenesten 
3. Formidle relevant informasjon mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket, 

herunder ved utarbeidelse av informasjonsbrev, ved deltakelse på møter og ved 
gjennomføring av kurs 

4. Bidra til økt bruk av IKT som verktøy i en bedre samhandling 
5. Tilrettelegge for gjensidig hospitering 
6. Delta i nettverk og lignende for praksiskonsulenter 

3. Avtalegrunnlag 

 
Praksiskonsulentordningen er ikke lov- eller forskriftsregulert. Det er inngått en 
rammeavtale mellom de regionale helseforetak og legeforeningen om praksis-
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konsulentordningen for leger. Praksiskonsulentene skal være medlem av de  respektive 
lokale samhandlingsutvalg, jfr. delavtale 12, punkt 4.3.  
 

3.1. Finansiering og kostnadsdeling  

Praksiskonsulentordningen er etablert. Praksiskonsulentene har både 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som sin arbeidsarena. 
 
Den samlede kostnad for ordningen er estimert NOK 1,450  mill. pr. 2015. Utgiftene til 
praksiskonsulentordninga blir å fordele mellom helseforetaket og kommunene etter 
følgende prinsipp:  
 

 50% dekkes av HF Møre og Romsdal  
 50% av kommunene fordelt etter folketall pr 1.1 det aktuelle årstall. 

 
Faktura med forklarende bilag blir sendt en gang årlig til den enkelte kommune  
   

4. Oppgaver og ansvar 

4.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Opprette ordning for praksiskonsulent, og vurdere utvidelse av ordningen etter hvert, 
både når det gjelder omfang og faggrupper. 
 

4.2. Kommunens plikter og ansvar 

Bistå helseforetaket til å finne egnede personer til å gå inn i ordningen. Kommunene må 
også medvirke i finansieringen av ordningen 
 
Gi fastleger som påtar seg oppgaver som praksiskonsulent fritak fra plikt til kommunal 
deltidsstilling.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 

 

  



16. april 2015 

Side 53 av 55 
 

Stikkordregister ; 
SAMHANDLINGSAVTALE .............................................................. 4 

Delavtale 1 

Hvilke helse og omsorgsoppgaver  

har partene ansvar for ........................................................... 10 

Delavtale 2 

Helhetlig og sammenhengende  

helse og omrsorgstjenester ........................................... 12 

Delavtale 3a 

Innleggelse somatiske helsetjenester ............................. 15 

Delavtale 3b 

Inntak/ innleggelse psykisk helsevern/ rus ................ 18 

Delavtale 4 

Kommunalt døgntitlbud ØHD ............................................. 23 

Delavtale 5a 

Utskriving somatisk behandling ......................................... 25 

Delavtale 5b 

Utskriving psykisk helsevern/ ruslrelatert 

behandling ............................................................................. 31 

Delavtale 6 

Gjensidig kunnskapsoverføring  

og informasjons utveksling ........................................... 33 

Delavtale 7 

Forskning, utdanning, praksis og læretid ..................... 35 

Delavtale 8 

Svangerskap, fødsel og barselomsorg ............................ 37 

Delavtale 9 

IKT løsninger og elektronisk samhandling .................. 39 

Delavtale 10 

Samarbeid om forebygging .................................................. 42 

Delavtale 11 

Omforente beredskapsplaner  

og akuttmedisinsk kjede ................................................. 44 

Delavtale 12 

Samhandlingsstruktur kommuner - helseforetak .... 47 

Delavtale 13 

Samarbeid om praksiskonsulentene ............................... 51 

 

Lov 1994-08-05 nr. 55 - Lov om vern  

mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) ....... 5 

Lov 1999-07-02 nr. 61- Lov om spesialist-

helsetjenesten m.m. (Spesialisthelsetjenesteloven)... 4 

Lov 1999-07-02 nr. 62 - Lov om etablering og 

gjennomføring av psykisk helsevern  

(Psykisk helsevernloven) ........................................................ 4 

Lov 1999-07-02 nr. 63 - Lov om pasient- og 

brukerrettigheter  

(Pasient- og brukerrettighetsloven) .................................. 4 

Lov 1999-07-02 nr. 64- Lov om helsepersonell m.v. 

(Helsepersonelloven) ................................................................ 4 

Lov 2000-04-14 nr. 31 - Lov om behandling av 

Personopplysninger (Personopplysningsloven) ......... 5 

Lov 2000-06-23 nr. 56 – Lov om helsemessig  

og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) ............... 5 

Lov 2001-06-15 nr. 93 – Lov om  

Helseforetak m.m. (Helseforetaksloven) ......................... 4 

Lov 2011-06-24 nr. 29- Lov om  

folkehelsearbeid (Folkehelseloven) ................................... 4 

Lov 2011-06-24-nr. 30- Lov om kommunale  

helse- og omsorgstjenester m.m.  

(Helse- og omsorgstjenesteloven) ....................................... 4 

Lov 2014-06-20 nr. 43 – Lov om  

Helseregistre og behandling av helseopplysninger 

(Helseregisterloven) .................................................................. 5 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  

av 14. juni 2011 ............................................................................ 4 

 

FOR-2000-12-21 nr. 1385 – Forskrift  

om Pasientjournal ....................................................................... 5 

FOR-2011-11-18 nr. 1115 – Forskrift om kommunal 

betaling for utskrivningsklare pasienter.......................... 5 

 

”Norm for informasjonssikkerhet” ......................................... 40  

A 

administrerende direktør ........................................................... 47 

akutthendelser som er livstruende ........................................ 19 

akuttutvalg ......................................................................................... 46 

ambulante tjenester ...................................... 13; 15; 18; 25; 31 

ansvar ved øyeblikkelig hjelp/krise ...................................... 20 

ansvarsfordeling mellom partene  

ved utskriving psykisk helsevern/ rus ........................... 32 

ansvarsgruppemøte ....................................................................... 21 

arbeidsutvalg ............................................................................ 41; 48 

avtalens  gyldighet ............................................................................ 9 

avvikshåndtering og forbedringsarbeid ................................. 8 

B 

barnekontakt .................................................................................... 13 

behandlingsforløp for pasienter  

med uavklart ROP-lidelse ..................................................... 19 

behov for individuell plan .......................................... 13; 17; 21 

beredskapsplaner ......................................................... 3; 6; 44; 45 

betalingsplikt ............................................................................ 29; 30 

bruk av tvang .................................................................................... 14 

brukarutvalget ................................................................................. 48 

brukermedvirkning .......................................................... 5; 12; 20 

D 

definisjon av utskrivningsklar pasient ................................. 26 

definisjon for samhandling ........................................................... 4 

dialog med fastlege og de kommunale tjenestene .. 17; 21 

dialogmøte ...............................................................................3; 7; 47 

dokumentasjon ved innleggelse .............................................. 16 

E 

elektronisk kommunikasjon.............................................. 37; 39 

elektronisk melding ............................................................... 27; 28 

endret behov for kommunale tjenester ............................... 27 



16. april 2015 

Side 54 av 55 
 

endret utskrivingsplan ................................................................ 27 

endring og oppsigelse av avtalen ............................................... 9 

endringer i rutiner ............................................................................ 7 

enhet som koordinerer kontakt  

fra sykehus til kommunens tjenester ............................. 26 

epikriseskriving .............................................................................. 51 

F 

faglige nettverk .............................................................. 3; 6; 33; 34 

fagsystemer ....................................................................................... 40 

fast bopel eller oppholdssted ................... 10; 15; 18; 25; 31 

faste møteplasser .............................................................................. 6 

fastleger og legevaktleger .......................................................... 24 

felles kultur........................................................................................ 49 

felles meldingslogistikk ............................................................... 40 

folkehelsearbeidet ......................................................................... 42 

forebyggende tiltak................................................................ 42; 43 

formål ...................................................................................................... 4 

formålet med avvikshåndteringen ............................................ 8 

forplikter seg å gi opplæring ........................................................ 7 

forskning, utdanning ........................................................... 3; 6; 35 

forskrift om krav til beredskapsplanlegging ..................... 44 

forskriftsmessig epikrise eller  

tilsvarende legedokumentasjon ........................................ 27 

forsvarlig behandling ................... 15; 16; 19; 25; 26; 31; 32 

forsyningssikkerhet ...................................................................... 45 

FoU-prosjekt ..................................................................................... 35 

frisklivssentraler............................................................................. 43 

fullverdig tjeneste .......................................................................... 23 

funksjonsnivå ........................................................................... 26; 27 

Fylkeslegen ........................................................................................ 48 

Fylkesmannen .......................................................................... 44; 47 

G 

gjennomgang og evaluering av avtalen .................................. 9 

gjensidig hospitering .................................................... 34; 37; 51 

gjensidig prosess ....................................................................... 7; 11 

gode pasientforløp ......................................................................... 12 

gråsoneområder.............................................................................. 11 

H 

habilitering og rehabilitering ................................................... 12 

”Helhetlig plan for svangerskap, fødsel  

og barsel i Midt-Norge” ......................................................... 37 

helseforetakets ansvar ................................................................. 10 

henvisning til poliklinisk undersøking................................. 16 

henvisningspraksis ........................................................................ 51 

Hovedredningssentralen (HRS). ............................................. 44 

I 

IKT – arbeidsutvalg ....................................................................... 41 

IKT løsninger ................................................................. 3;37;49; 40  

individuell plan ................................................ 13; 16; 20; 21; 22 

infeksjonskontrollprogram ved 

kommunale institusjoner ..................................................... 43 

«innleggelsesrapport» elektronisk .......................................... 17 

innen 24 timer etter innleggelse ............................................. 27 

innleggelsespraksis........................................................................ 51 

Innleggingsskriv .............................................................................. 16 

involvering av pasient- og brukerorganisasjoner .............. 7 

J 

jordmor- og helsesøsterressurser .......................................... 38 

K 

klar adressat i egen virksomhet ................................................. 7 

kliniske retningslinjer for pasientforløp ............................. 51 

kliniske samhandlingsutvalg ........................................ 7; 47; 50 

kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp .................. 23 

kommunekontakter ....................................................................... 26 

kommunens ansvar ved utskriving........................................ 28 

kommunens betalingsplikt ........................................................ 29 

kommunens overordnede ansvar ........................................... 10 

kommunens plikter ....... 16; 18; 26; 32; 34; 36; 38; 40; 43 

kommuneoverlegen ....................................................................... 43 

kompetanseoverføring ................................................. 15; 25; 31 

kompetanseplan .............................................................................. 49 

konsekvensutredninger.................................................................. 7 

koordinator for pasienter ........................................................... 13 

koordinerende enhet ....................................................... 7; 13; 34 

krav må være oppfylt før en pasient  

kan meldes utskrivningsklar ............................................... 26 

kravet til brukermedvirkning ...................................................... 7 

krise- og katastrofeberedskap .................................................. 44 

krisehåndtering ............................................................................... 45 

kriterier for innleggelse i det  

kommunale ø-hjelpstilbudet ............................................... 24 

KS Møre og Romsdal ..................................................................... 48 

kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling ............... 33 

L 

langvarig oppfølging og samarbeid........................................ 12 

likeverdige parter .............................................................................. 5 

likeverdighet mellom partene ..................................................... 5 

livsstilssykdommer ........................................................................ 43 

lokale samhandlingsutvalg...............................................3; 7; 49 

lokalt eller nasjonalt tvisteorgan ..........................................2; 8 

lærings- og mestringstiltak ................................................ 43; 49 

løsningsorientert tilnærming ...................................................... 5 

M 

medikamentliste ............................................. 16; 19; 26; 27; 32 

«melding om innlagt pasient» elektronisk .................. 17; 19 

meldeplikten til barnevernet .................................................... 37 

mindreårige barn som pårørende .......................................... 17 

minimumskrav .................................................................................... 6 

mislighold .............................................................................................. 9  



16. april 2015 

Side 55 av 55 
 

målene............................................................................................. 6; 35 

N 

Norsk Helsenett ............................................................................... 39 

nødvendig hjelpemiddel ...................................................... 13;14 

 

O 

 

omfattende eller langvarig behandling ................................ 27 

oppgaver og ansvar i forbindelse med utskriving .......... 27 

ordinær domstolsbehandling ...................................................... 8 

Overordnet samhandlingsutvalg…………… 

…….……………………………….3;7; 8; 9; 14; 41; 46; 47; 49; 50 

overvåking av helsetilstand i kommunen ........................... 43 

overvåking av meldingstrafikk ................................................ 40 

P 

partene ................................................................................................... 4 

partssammensatt forhandlingsutvalg ..................................... 9 

pasientens journal .................................................................. 17; 28 

pasienter/brukere som har behov  

for koordinerte tjenester ...................................................... 12 

planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede.... 45 

planlagt innleggelse og poliklinisk behandling ................ 20 

plikt til gjennomføring og forankring ...................................... 7 

plikt til vurdering og varsling av  

pasientens behov for kommunale tjenester ................ 26 

praksiskonsulentordning .............................................................. 6  

praksisplasser .......................................................................... 34; 36 

prehospital akuttmedisin ........................................................... 45 

primærforebyggende arbeid ..................................................... 42 

prosedyre for melding og håndtering...................................... 8 

prosedyre ved antatt behov for kommunale tjenester 27 

R 

rapport med oversikt over innmeldte avvik ........................ 8 

redegjørelse............................................................................... 29; 30 

regionale helseforetakenes ansvar ........................................ 10 

reinnleggelse..................................................................................... 29 

representantene i forhandlingsutvalget................................. 9 

responstid på meldinger ............................................................. 40 

ressurser knyttet til medvirkning ............................................. 7 

revidere avtalen ................................................................................. 9 

risikoutsatte gravide ..................................................................... 37 

ROS-analyser .................................................................................... 45 

rusakutte henvisninger ............................................................... 19 

rusrelatert behandling ............................................................ 2; 31 

rutiner for registrering av dato for  

når kommunens betalingsansvar inntrer ..................... 28 

S 

samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap ...... 45 

samarbeide med andre nødetater .......................................... 45 

samarbeidsmøter ..................................................... 13; 14; 21;49 

samhandlingsfora ........................................................................... 47 

samhandlingsformer ........................................................................ 7  

samhandlingskonferanse ....................................................... 7; 47 

samhandlingsområder .................................................................... 6 

samhandlingsreformen ................................................................... 6 

samhandlingsstruktur ............................................................. 3; 47 

samtykke fra pasienten ........................................................ 16; 27 

sekundærforebyggende arbeid ................................................ 42 

sentrale lover og forskrifter ......................................................... 4 

smittevernansvarlig lege ............................................................. 43 

smittevernet ...................................................................................... 43 

smittevernplan ................................................................................. 43 

spisskompetanse ............................................................................. 31 

St.meld.nr.47 (2008-2009) ........................................................ 33 

svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg ............ 3; 37; 38 

system for melding av avvik ......................................................... 8 

system for å gi nødvendig støtte og oppfølging ............... 14 

systematisk forebyggende helsearbeid ............................... 37 

T 

tertiærforebyggende arbeid ...................................................... 42 

tillitsvalgte fra helseforetaket................................................... 48 

tillitsvalgte fra kommunene ...................................................... 48 

tverrfaglig samarbeid ........................................................... 13; 37 

U 

uenighet – tvisteløsning ................................................................. 8  

undervisning og opplæring til pasienter ............................. 13 

undervisning og praktisk opplæring ..................................... 34 

unntak fra hovedregelen ............................................................. 28 

utgiftene til praksiskonsulentordninga ............................... 52 

utskrivningspraksis ....................................................................... 51 

V 

varsle kommunen så tidlig som mulig .................................. 27 

varsling ................................................................ 26; 27; 28; 32; 43 

varsling om utskrivningsklare pasienter ............................ 28 

varslings- og krisekommunikasjon ........................................ 45 

veileder om kommunens plikt til  

øyeblikkelig hjelp døgntilbud ............................................. 23 

veiledningsplikt ............................................... 15; 18; 25; 31; 34 

verdigrunnlag og målsetting ........................................................ 5 

Vurderingsplikten av kommunale tjenester  

innen 24 timer ............................................................................ 27 

Ø 

ønske om endringer ......................................................................... 9 

øvelser .................................................................................................. 45 



 


	Forside 
	Saksliste 
	PS 66/15 Godkjenning av protokoll
	PS 67/15 Spørsmål til ordføreren
	PS 68/15 Referatsaker
	RS 21/15 IKT Orkidé sin Årsmelding for 2014 IKT Orkide v/Steinar Holm
	IKT Orkidé sin Årsmelding for 2014
	Vedlegg
	IKT Orkidé sin Årsmelding for 2014


	RS 22/15 Særutskrift av kontrollutvalgets sak 19/15 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
	Særutskrift av kontrollutvalgets sak 19/15 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll
	Vedlegg
	Samlet saksframlegg sak 1915 -Oppfølg. av forv.rev.rapport
	15-05-26 Nesset - kontrollutvalget - oppfølging prosjekt 2014 om barnevern
	2015-02-24 Interkommunal barneverntjeneste brev fra KOREV2 om oppfølging av rapport
	Svarbrev fra interkommunal barneverntjeneste (28-04-2015)


	RS 23/15 Kopi - Eolus Vind Norge AS – Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nessetkommuner. Fastsetting av utredningsprogram NVE
	Kopi - Eolus Vind Norge AS – Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nessetkommuner. Fastsetting av utredningsprogram

	PS 69/15 Ny behandling - renovasjonsavgift for hytter i området rundt Aursjøen
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Særutskrift Søknad om redusert renovasjonsavgift for hytter i området rundt Aursjøen
	Særutskrift - Hytterenovasjon - endring av vedtak i K-sak 44/10


	PS 70/15 Ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene
	Forskrift om tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere og tette tanker mv i RIR-kommunene


	PS 71/15 Interkommunalt samarbeid - innkjøp
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid på innkjøpsområdet
	Innkjøpsreglement kommunesamarbeid


	PS 72/15 Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Oppgradering kjøretøy
	Brev vernerunde Nesset brann- og redning 2014
	Vernerunde Nesset brann- og redning 2014
	Anbefaling fra brannsjef Alf Magne Smørholm


	PS 73/15 Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen - Byggeplaner - Finansiering
	Saksfremlegg

	PS 74/15 Reforhandling og revisjon av samhandlingsavtalen mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal HF
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Samhandlingsavtale mellom kommunar og Helse Møre og Romsdal - reforhandlet avtale til underskriving
	Sak 2015-09 - Reforhandling og revisjon av samarbeidsavtala mellom helseføretaket og kommunane i MR
	Samarbeidsavtalen 290415



