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POLITIET
POLITIDIREKTORATET

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkeshuset
6404 MOLDE

Deresreferanse Vår referanse Dato
2014/00587-2003 14.02.2014

Stadfestelse av ny politivedtekt forNesset kommune, Møre og Romsdal

Politidirektoratet viser til e-post av 10. februar 2014 fra Justis- og beredskapsdepartementet
med oversendelse av ny politivedtekt for Nesset kommune, Møre og Romsdal for

stadfesting. Politidirektoratet har merket seg at kommunestyrets vedtak ikke er sendt
tjenestevei via Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Politiclirektoratet har likevel funnet å
kunne behandle saken.

Politiclirektoratet stadfester, med noen endringer, Nesset kommunestyres vedtak av 20. juni 2013 (sak
56/13) om ny politivedtekt for Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke, jf. lov om politiet av 4.

august 1995 nr. 53 14, jf Justisdepartementets delegasjonsvedtak av 16. november 2000 nr. 1151.

Vedtekten lyder:

KapittelI. Alminnelige bestemmelser

Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sli, park, torg e.l., plass, bru, brygge,
kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig
ferdsel.

Fester, bruker,leier eller bestyrerav hus eller grunn
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier
eller bestyrer hus eller grunn.

KapittelII. Ordenpå offentlig sted

Ro og ordenpå offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling,
støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Politidirektoratet
Post: Postboks 8051Dep., 0031 Oslo
Besøk:Hammersborggata12
Tlf: 23 36 41 00 Faks:23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@politiet.no

Org. nr.: 982 531 950 mva
Bankgiro:7694.05.02388



Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted,
holdeplass e.1., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller
arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4. Sang og musikk, reklamem.m.
Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning
eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre
opprop, annonser, reklame e.1., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5. Farlig eller skremmende virksomhet1
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.1.,
å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tilltelse,
å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem
som ferdes der.

KapittelIII. Sikringav ferdselen

§ 6. Hindringer2
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder reklameskilt,
bilvrak e.1., som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være montert så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

§ 7. Sport,lek
Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når
dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8. Avsperringav fortaum.v.
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir
helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra
politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 9. Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til
politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid
Oppføtting, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot
offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet.
Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre
sikkerhetstiltak til vern for publikum.

I Bestemmelsen er endret ved at annet ledd er tatt ut. Forbudet mot å bære ladd skytevåpen på offentlig sted
stadfestes ikke lenger fordi forholdet er tilstrekkelig regulert i våpenloven med forskrifter.
2 Det er foretatt en liten språklig endring av bestemmelsens første ledd ved at eksemplifiseringen med
henvisning til reklameskilt og bilvrak, med en liten justering, er tatt inn i første setning.
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Vedlikehold av bygning m.v.
Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for
arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller
ulempe.

Avvisere
Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp
avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest
sørge for at taket blir ryddet.

Fjerningav sperrer
Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fiernes når det arbeid som er nevnt i §§ 9, 10 og 11 er
utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av
sikkerhetsgrunner.

KapittelIV. Renhold på offentlig sted3

Lys- og luftegraver4
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver
i umiddelbar tilknytaing til eiendommen..

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

3

3 Kapittelet er endret ved at forslaget § 17 om streplikt ikke er stadfestet. Plikt til å strø fortauet når det er glatt
kan bare stadfestes dersom det finnes tilsvarende bestemmelse i gjeldende politivedtekt eller det kan
dokumenters at det finnes en lokal sedvane av rettslig karakter for en slik plikt, jf. kommentarene til
nonnalpolitivedtekten § 17. Da slik sedvane verken fremgår av gjeldende politivedtekt for Nesset kommune
eller er dokumentert, er bestemmelsen tatt ut. Nummerering av påfølgende paragrafer er justert.
4 Bestetnmelsens er endret ved at renholdsplikten for fortau og rennesten i første ledd ikke er stadfestet. Plikt
1-2renhold av fortau og rennesten kan bare stadfestes dersom det finnes tilsvarende bestemmelse i gjeldende
politivedtekt eller det kan dokumenters at det finnes en lokal sedvane av rettslig karakter for en slik plikt, jf.
kommentarene til normalpolitivedtekten § 15. Da slik sedvane verken fremgår av gjeldende politivedtekt for
Nesset kommune eller er dokumentert, er bestemmelsen endret ved at alternativet "fortauogrennesten"er tatt
ut, og erstattet med "bls-ogInftegraveri umiddelbartilknytningtileiendommen".Bestemmelsen blir således
innholdsmessig identisk med rengjøringsplikten i gjeldende politivedtekt for Nesset kommune. Overskriften
endres tilsvarende.



§ 16.Takrass
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å rydde fortauet utenfor eiendommen for
snø og is etter takras.

§ 17.Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein,
grøft e.l. holdes åpne.

KapittelV. Hindre tilgrising

§ 18.Hindre tilgrising o.l.
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

å kaste glass, fiasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,

å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted,
herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,

å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk,
eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller
næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fiernes når de er foreldet.

å ufinere.

§ 19.Avfall
Den som driver salg fra portrom, kiosk e.1., eller driver annen lignende næringsvirksomhet
på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av
virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for
papir og avfall.

Den som arrangerer filstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir
fiernet etter arrangementet.

5 Bestemmelsen er endret ved at ryddeplikten for etter snøfall ikke er stadfestet. Plikt til å rydde fortauet etter
snøfall kan bare stadfestes dersom det finnes tilsvarende bestemmelse i gjeldende politivedtekt eller det kan
dokumenters at det finnes en lokal sedvane av rettslig karakter for en slik plikt, jf. kommentarene til
normalpolitivedtekten § 16. Da slik sedvane verken fremgår av gjeldende politivedtekt for Nesset kommune
eller er dokumentert, er bestemmelsen endret ved at alternativet "snefall eller" er tatt ut. Bestemmelsen blir
således likelydende med ryddeplikten i gjeldende politivedtekt for Nesset kommune. Overskriften endres
tilsvarende.
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KapittelVI. Offentlige anlegg

Kirkegård
På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke
sømmer seg der.

KapittelVII. Dyr6

Husdyr m.m.
Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller andre husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten
forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets 	

KapittelVIII. Arrangementerpå offentlig sted m.v.

Søknadspliktfor arrangementpå offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av
underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang
som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må
innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

Meldeplikt forallment tilgjengelige arrangement
utenfor offentlig sted m m
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid
til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør
det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av
trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av
overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller
lignende sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

KapittelIX. Barn

Offentlig dans e.1.7
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig
tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

6 Kapittelet er endret ved at §§ 23-25 som ble opphevet ved ikrafttredelse av hundeloven og ikke lenger har
noe innhold, er tatt ut. Nummereringen av de etterfølgende paragrafer er justert i samsvar med dette.
7 Forslaget om å heve aldergrensen fra 15 ti116 år stadfestes ikke. Dette fordi denne bestemmelsen som
fremgår av normalpolitivedtekten § 28, jf. politiloven av 4. august 1995 nr 53 § 14 nr 5, har vært tolket slik at
det ikke er adgang til å fastsette en høyere aldersgrense enn 15 år for adgang til offentlig dans eller lignende
allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte, slik at en på dette området får en
felles øvre aldersgrense for hele landet. En har samtidig antatt at den nye bestemmelsen i politiloven ikke vil
være til hinder for at kommunen kan fastsette en lavere aldersgrense for arrangement av særskilt karakter, f.eks
arrangementer som er særskilt rettet mot yngre aldergrupper.
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KapittelX. Forskjelligebestemmelser

Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med
hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven
§ 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

Ikrafttreded
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift av 2. juni 1997 nr. 679 om politivedtekt, Nesset
kommune, Møre og Romsdal.

Vedtekten vil bli tatt inn i Norsk Lovtidend, avd. II.

Kopi av dette brev er sendt Nordmøre og Romsdal politidistrikt og Nesset kommune til
underretning

Med hilsen
(")

emar Benthe Huse
sek.jonsjef seniorrådgiver

Saksbehandler:
Benthe Huse
Tlf: 23 36 42 18

6

8 Bestemmelsensførste ledd er endret ved at "Justis-ogberedskapsdepan'ementerer erstattetmed
"Politidirektorater. Stadfestingav politivedtekterer etterJustisdepartementetsvedtak av 16.november 2000nr.
1151delegert fraJustisdepartementettil Politidirektoratet.



Nesset kommune Arkiv: 210

Arkivsaksnr: 2014/255-2

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 15/14 20.03.2014

Årsmelding 2013 -  Kontrollutvalget

Vedlegg
1 Samlet saksframlegg sak 0314 - Årsmelding KU 2013
2 Årsmelding Nesset KU for 2013
3 Behandlede saker 2013

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 tas til etterretning.

Saksopplysninger

I henhold til Kommunelovens § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og
tilsynsansvar med den kommunale forvaltningen.

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av
kommunestyret, jfr kommunelovens § 77 nr 1.

Kontrollutvalget behandlet sin årsmelding på møtet 12.02.2014.

Det er kontrollutvalget som legger fram saker direkte til kommunestyret. Vedlagt følger derfor
Kontrollutvalgets saksframstilling med innstilling til kommunestyret, samt tilhørende vedlegg.



NESSET KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 
Arkiv: 
Saksbehandler: 
Dato: 

2014-1543/01
033 &14
Åse S. Eriksen 
30.01.2014

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
PS 03/14 Kontrollutvalget 12.02.2014

Kommunestyret 

KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2013

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling – 12.02.2014

Sekretæren gikk igjennom årsmeldingen.

Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte utkast til årsmelding. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 tas til etterretning.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 tas til etterretning.

Saksopplysninger

I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 76 er 
det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale 
forvaltning.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestår det 
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret, jfr 
koml. § 77 nr 1.

Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere 
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider 
kontrollutvalget likevel sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret.

Det følger av koml. § 77 nr 6 første punktum:

”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.”

Vedlagt følger:



 Utkast til årsmelding for 2013 for kontrollutvalget i Nesset
 Oversikt over behandlede saker i 2013

VURDERING

Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget 
betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og 
kommunestyret.

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap, særregnskap for bygge- og 
investeringsprosjekt, samt oversendelse av avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom 
egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av 
kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding.

Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret kan likevel komme med innspill 
og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til behandlingen i kommune-
styret.

Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for
2013.

Åse Solveig Eriksen
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I

NESSET KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR 2013

1. INNLEDNING
Etter lov av 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 er
Nesset kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan
og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning.
Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er
ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet. 

Det følger av koml. § 77 nr 2:

”Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og
fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med
beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller
fylkeskommunen.”

Funksjonen som kontrollorgan forutsetter en uavhengig stilling i forhold til den som blir
kontrollert, dvs. forvaltningen.
Utvalget rapporterer og gir innstilling direkte til kommunestyret i saker som vedkommer
denne oppgaven.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING
Kontrollutvalget i Nesset kommune har for perioden 2011 – 2015 følgende sammensetning:

Funksjon Navn Parti Varamedlemmer Nr Navn Parti
Leder Paul Edvin Nauste * Ap 1 Irene Glærum Ap
Nestleder Lars Myrset Frp 2 Per Olav Eidsæter IL
Medlem Vigdis Fjøseid Ap 3 Ivar H. Trælvik Frp

*medlem av kommunestyret.

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i utvalgets møter.

3. SEKRETARIAT
Det følger av koml § 77 nr 10:

”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.”

I 2004 ble det inngått Samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for
kontrollutvalgene (kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, 
Sunndal og Vestnes), datert 31.desember 2004.

I første halvår 2013 ble det, etter anmodning fra Samarbeidsforumet, fremmet en sak om 
endring av organisasjonsformen for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Forslaget gikk 
ut på å endre organiseringen av sekretariatet til et Interkommunalt samarbeid (IS) etter 
kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre. 
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Kontrollutvalget i Nesset behandlet saken om organisasjonsendring av sekretariatet i sitt møte 
30. april 2013 i sak PS 14/13 og vedtok enstemmig å oversende saken til kommunestyret for 
endelig behandling. Kommunestyret i Nesset vedtok endring av organisering av sekretariatet i 
møte 30.05.2013 i k-sak 34/13. I samme sak ble vedtekter for sekretariatet, samt valg av 
kommunens representant i styret vedtatt. Paul E. Nauste ble valgt til Nesset kommunes 
representant i styret med Lars Myrset som vararepresentant.           

Endring av organisasjonsformen for sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene er behandlet 
av kommunestyrene i de 9 kommunene som omfattes av kontrollutvalgssekretariatet for 
Romsdal der samtlige kommuner enstemmig har sluttet seg til forslaget om organisasjons-
endring. Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for 
sekretariatets ansatte. I styrets konstituerende møte 28.08.2013 ble Ola Krogstad, Eide 
kommune valgt til styreleder med Rita Rognskog, Aukra kommune som nestleder. 

I 2013 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av kontrollsekretær Åse Solveig 
Eriksen.

Sekretariatet er inntil videre samlokalisert med Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R i 
Hamnegata 35 i Molde sentrum.

4. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER
4.1 Innledning
Med hjemmel i koml. § 77 har Kommunaldepartementet fastsatt Forskrift 15.juni 2004
nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor 
kontrollutvalgets oppgaver er konkretisert.

Det fremgår av forskriftens § 4:

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller
fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.”

I departementets merknader til denne paragrafen blir det bemerket:

”Kontrollutvalget fører etter første ledd kontroll og tilsyn med hele kommunens/fylkeskommunens virksomhet,
men har prinsipielt ikke et tilsynsansvar overfor kommunestyret/fylkestinget selv, ettersom kontrollutvalget er
underordnet kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved
kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn.
Kontrollutvalget har anledning til å føre kontroll og tilsyn med alle deler av den kommunale/fylkeskommunale
virksomheten, herunder kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kap 11.”

4.2 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon følger av forskriftens kap. 4, herunder

 Uttalelse til årsregnskapet (§ 7), samt
 Oppfølging av revisjonsmerknader (§ 8)

4.3 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskriftens kap. 5, herunder

 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon (§ 10)
 Rapporter om forvaltningsrevisjon (§ 11), samt
 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter (§ 12)

4.4 Selskapskontroll
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Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av forskriftens kap. 6, herunder

 Selskapskontrollens innhold (§ 14), samt
 Rapportering om selskapskontrollen (§ 15)

4.5 Særlige oppgaver for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap. 7, herunder

 Valg av revisjonsordning og valg av revisor (§ 16)
 Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse (§ 17), samt
 Budsjettbehandling (§ 18)

4.6 Saksbehandling og sekretariat
Bestemmelser om saksbehandling og sekretariat følger av forskriftens kap 8
Det følger av § 20 andre ledd

”Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets
vedtak blir iverksatt.”

5. VIRKSOMHET I 2013
Kontrollutvalget har hatt 5 ordinære møter og behandlet i alt 34 protokollerte saker. Av disse 
er 7 saker oversendt kommunestyret enten som ordinær sak eller som referatsak. I tillegg er 
det i 2013 behandlet 8 referatsaker og 12 orienteringssaker.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

Møtene blir hovedsakelig avholdt på kommunehuset.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører.

Reglement for kontrollutvalget
Reglement for kontrollutvalget i Nesset er vedtatt av kommunestyret i møte 22.09.2011, k-sak
73/11.  

Representasjon
Utvalgets leder Paul E. Nauste har deltatt på 2 møter i styret for Kontrollutvalgssekretariatet 
for Romsdal.

Utvalgets leder Paul E. Nauste og nestleder Lars Myrset deltok på NKRFs1

Kontrollutvalgskonferanse 2013 på Clarion Airport Hotel Gardermoen 6.- 7. februar 2013.

Ingen fra utvalget deltok på FKTs2 Årsmøte og Fagkonferanse 2013 på Clarion Airport 
Hotel Gardermoen 5.- 6. juni 2013.

5.1 Tilsyn med revisjonen
Utvalget har fått seg forelagt følgende i 2013:

 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2012
 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2013
 Revisjonsplan for revisjonsåret 2013

 Revisors vurdering av uavhengighet

                                                
1 Norges Kommunerevisorforbund
2 Forum for Kontroll og Tilsyn
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Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor.
Videre er revisjonsberetninger, kundebrev og nummererte brev blitt forelagt utvalget.

5.2 Uttalelse til regnskapene
Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2012 for 

 Nesset kommune

og gitt sin uttalelse til dette.

Samtidig har utvalget fått seg forelagt kommunens tertialvise økonomirapporter.

Kontrollutvalget har fått seg forelagt som orienteringssak det årlige skatteregnskapet fra 
skatteoppkrever sammen med Skattefutens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen.

Kvaliteten og presentasjonsformen av regnskapene har vært tilfredsstillende. Det samme kan 
sies om rådmannens årsmelding og skatteoppkreverens årsrapport.

Kontrollutvalget har i 2013 fått seg forelagt følgende sluttregnskap/byggeregnskap til 
behandling og uttalelse:

 Byggeregnskap for Påbygging og rehabilitering av leilighet for avlastning barn
 Byggeregnskap for Påbygg PU-boliger Holtan

5.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter
Det er utarbeidet Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 som ble behandlet av 
kontrollutvalget i møte 16.02.2012, sak 05/12 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 
29.03.2012 i K sak 37/12.
  
I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 vedtok kontrollutvalget i møte 
03.05.2012 å bestille følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:

 Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune

Kontrollutvalget har i 2013 fått seg forelagt og behandlet følgende forvaltningsrevisjons-
rapport:

 Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune

Rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget og behandlet i møte 09.12.2013 i sak PS 29/13. 
Rapporten ble oversendt Nesset kommunestyre 12.12.2013 og vil ventelig bli behandlet i 
kommunestyrets første møte i 2014.

Kontrollutvalget har i 2013 behandlet en videre oppfølging av følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt:

Saksbehandlingsrutiner i Nesset kommune

Revisjonen konkluderte med at kommunen hadde tatt grep for å etterleve anbefalingene i 
rapporten, men fant at kommunen fortsatt hadde utfordringer knyttet til saksbehandlingstid og 
ajourføring av restanselisten. 

Etter anmodning fra administrasjonen i Nesset og Sunndal kommuner vedtok kontrollutvalget 
i sitt møte 02.10.2013 å bestille følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:
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Evaluering av Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nesset, Sunndal og 
Tingvoll kommuner

5.4 Selskapskontroll
Det er utarbeidet Plan for selskapskontroll 2012 – 2015 som ble behandlet av 
kontrollutvalget i møte 16.02.2012, sak 06/12 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 
29.03.2012 i K sak 38/12.
Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding 
(retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert 
enkelt selskap). Nesset kommunes Eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret i møte 
16.06.2011 i k-sak 66/11.

Kontrollutvalget har i 2013 behandlet oppfølging av følgende selskapskontroll:

 Selskapskontroll av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 
(RIR IKS)

Kontrollutvalget har heller ikke i 2013 blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i 
interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt heleide aksjeselskap 
(AS).

5.5 Oppfølging av politiske vedtak
I forbindelse med de tertialvise økonomirapportene, blir kontrollutvalget orientert om status 
for politiske vedtak som av ulike årsaker ikke er blitt iverksatt innen rimelig tid

Denne oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret, utvalg for 
helse, oppvekst og kultur, utvalg for teknisk, næring og miljø og andre politiske utvalg med 
beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret.

Utvalget mener at dette skal være en prioritert oppgave også i fremtiden.

5.6 Oppfølging av kontrollutvalgets saker
Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2013 er følgende:

Sak nr /
dato

Sakstittel Vedtak Merknad

KU sak 
30/12
24.09.2012

Bestilling av 
selskapskontroll av 
Nesset Kraft AS 

1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll av Nesset 
Kraft AS og ber revisjonen gi tilbakemelding til 
kontrollutvalget om utførelsen og resultatet av kontrollen.

2. Kontrollen skal omfatte utøvelsen av kommunens 
eierskap i selskapet (eierskapskontroll) og driften av 
selskapet (forvaltningsrevisjon).

3. Undersøkelsen bestilles utført av 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal.

Det er ventet at 
rapporten vil foreligge i 
løpet av 1. halvår 2014.

KU sak 
33/13
09.12.2013

Oppfølgingsliste I oppfølgingslisten er følgende saker ikke avsluttet
 Rutiner for avlegging av 

byggeregnskap/investeringsregnskap
 Saksbehandlingsrutiner ved søknad om

institusjonsplasser i Nesset kommune
 Nesset kommunes innkjøpspraksis og 

etterlevelse av lov om off. anskaffelser
 Naustområde i Høvik Nesset kommune –

manglende oppfølging av vedtak i Nesset 
formannskap og kommunestyre 

Gjenstående saker fra 
oppfølgingslisten for 
2013 blir ført over til 
oppfølgingsliste for 
2014.

5.7 Spesielle undersøkelsesoppgaver
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Kontrollutvalget hadde i 2013 ingen saker som refererte seg til uregelmessigheter og/eller 
misligheter.

5.8 Sentrale kommunale styringsverktøy
Nesset kommune har følgende sentrale styringsverktøy:

 Økonomireglement for Nesset kommune (revidert 30.04.03 i K sak 29/03)
 Delegasjonsreglement for Nesset kommune (vedtatt 19.05.05 i K sak 42/05)
 Finansreglement for Nesset kommune (vedtatt 16.06.2011 i K sak 60/11)
 Eierskapsmelding for Nesset kommune (vedtatt 16.06.2011 i K sak 66/11)
 Beredskapsplan for kriseledelse i Nesset kommune pr. 31.08.2011

Reglementene dekker bl.a. områdene budsjettdelegasjon, attestasjon og anvising, 
rapporteringsrutiner og delegert beslutningsmyndighet. Finansreglementet regulerer 
plassering av ledig likviditet, langsiktige finansielle aktiva og forvaltning av kommunens 
gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.
Beredskapsplanen er en samordna plan for kommunens ledelse og er en samling av strategiske 
opplysninger om personell, utstyr og tiltak.

Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og
hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene.

5.9 Tilsyn fra andre
I tillegg til kontrollutvalget, utfører eksterne forvaltningsorgan tilsyn med Nesset kommune.
Disse tilsyn kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av 
tjenesteproduksjonen.
En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slikt tilsyn for å kunne løpende 
følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i Nesset kommune kvalitetssikres og 
forbedres.

Kontrollutvalget har i 2013 fått seg forelagt følgende tilsynsrapporter:
 Rapport fra tilsyn med samtykkekompetanse og bruk av tvang i Nesset kommune 2013

– (2 avvik), Helsetilsynet, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 08.05.2013
  
5.10 Diverse
Kontrollutvalgets overordnede oppgave er å være med å skape tillit til kommunal forvaltning. 
I hvor stor grad utvalget har lykkes, bør vurderes av andre. Utvalget har gjennom året påpekt 
overfor administrasjonen og politikere forhold som bør bedres for at kommunen skal framstå 
som en god tjenesteyter og forvalter av fellesskapets verdier og lovverk

Kontrollutvalget har på forespørsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer fra 
administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene.

6. SAMMENDRAG
Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne 
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner, ved å 
legge opp til en konstruktiv – ikke nødvendigvis bare kritisk – tilnærming ut fra hva som er 
realistisk å oppnå. Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en 
aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre 
kjent med kontrollutvalget, har kontrollutvalget i 2013 gjennomført besøk i en kommunal 
virksomhet. Gjennomføring av virksomhetsbesøk gir kontrollutvalget et godt innblikk i den 
kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget.
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Kontrollutvalget besøkte Eidsvåg barne- og ungdomsskole i forbindelse med sitt møte 02.10.2013. 
Hensikten med besøket var å få en omvisning i lokalene på ungdomstrinnet og en orientering 
om det psykososiale miljøet ved skolen.

Kontrollutvalget har i 2013 fortsatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 
kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. Gjennom endringer i kommune-
loven som trådte i kraft 1. juli 2013, er kontrollutvalgets rolle og posisjon ytterligere styrket. 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker 
som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Nesset kommune. Skolering av utvalgs-
medlemmene vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover.  
Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 
avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for 
forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 
målsetninger blir realisert. Kontrollutvalget har i 2013 behandlet sak om Utredning av ny 
felles revisjonsordning i Møre og Romsdal og bedt kommunestyret om fullmakt til å starte 
utredningen med tanke på en sammenslåing av kommunerevisjonsdistriktene i fylket. 

Kontrollutvalget har som mål å være uavhengig i sitt arbeide og anser at det har blitt ivaretatt 
på en god måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, 
mens partipolitiske hensyn legges tilbake og møtene er i liten grad preget av å være politiske
omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på problemstillinger 
knyttet til uavhengigheten og satt denne høyt i sitt arbeid.

Eidsvåg, 12. februar 2014

Kontrollutvalget i Nesset kommune

Paul Edvin Nauste Lars Myrset Vigdis Fjøseid
leder nestleder



KONTROLLUTVALGET I
NESSET KOMMUNE

BEHANDLEDE SAKER I 2013
Saks nr Sakstittel Statuskode
PS 01/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3. DESEMBER 2012 A
PS 02/13 REFERAT OG ORIENTERINGER A
PS 03/13 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2012 A
PS 04/13 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL AV ROMSDALSHALVØYA 

INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS (RIR IKS)
A

PS 05/13 VIDERE OPPFØLGING AV FORVLTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
«SAKSBEHANDLINGSRUTINER I NESSET KOMMUNE»

A

PS 06/13 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2012 A
PS 07/13 MØTEPLAN FOR 2013 A
PS 08/13 OPPFØLGINGSLISTE A
PS 09/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18. MARS 2013 A
PS 10/13 REFERAT OG ORIENTERINGER A
PS 11/13 NESSET KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2012 A
PS 12/13 PU-BOLIGER HOLTAN – PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP A
PS 13/13 PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. 

BYGGEREGNSKAP
A

PS 14/13 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL. ENDRING AV 
ORGANISASJONSFORM

A

PS 15/13 OPPFØLGINGSLISTE A
PS 16/13 EVENTUELT A
PS 17/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. APRIL 2013 A
PS 18/13 REFERAT OG ORIENTERINGER A
PS 19/13 UTREDNING OM NY FELLES REVISJONSPRDNING I MØRE OG ROMSDAL B
PS 20/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4. SEPTEMBER 2013 A
PS 21/13 REFERAT OG ORIENTERINGER A
PS 22/13 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1. HALVÅR 2013 A
PS 23/13 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2013 O
PS 24/13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING B
PS 25/13 OPPFØLGINGSLISTE A
PS 26/13 EVENTUELT A
PS 27/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. OKTOBER 2013 A
PS 28/13 REFERAT OG ORIENTERINGER A
PS 29/13 FORVALTNINGSREVISJ0NSRAPPORT «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE 

BYGG I NESSET KOMMUNE»
O

PS 30/13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «EVALUERING AV 
INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID I NESSET, SUNNDAL OG 
TINGVOLL KOMMUNER». GJENNOMGANG AV PROSJEKTPLAN

B

PS 31/13 PROSEDYRER FOR VIRKSOMHETSBESØK A
PS 32/13 NKRF’s KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I 2014 – DELTAGELSE A
PS 33/13 OPPFØLGINGSLISTE O
PS 34/13 EVENTUELT A

Kode Forklaring
A Saken er avsluttet
B under behandling
O Til videre oppfølging
U Saken går ut



Nesset kommune Arkiv: X01

Arkivsaksnr: 2012/1393-5

Saksbehandler: Anne Grete Klokset

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 16/14 20.03.2014

Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale folkestyre

Vedlegg
1 Grunnlovsjubileet i 2014 - Vedtak i fylkesmøte i KS Møre og Romsdal
2 Grunnlovfesting av det lokale folkestyret - oppfordring om å gjøre vedtak i kommunestyrene
3 Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret ...
4 Grunnlovsfesting av lokaldemokratiet
5 Grunnlovfesting av det lokale folkestyret - forslag til uttalelse fra ko...

Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre tilrår at Stortinget grunnlovfester det lokale folkestyret i løpet av Grunnlovens 
jubileumsår og vedtar følgende uttalelse til Stortinget: 

Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814 ivaretok 
ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på det lokale planet. 
Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om 
grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil 
har ingen fått det nødvendige flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide 
å tette dette hullet. Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011/2012), Dokument 12:19 (2011/2012) og
Dokument 12:26 (2011/2012)).

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av 
disse forslagene.

Saksopplysninger

Det er bred enighet om at kommunene har en fast, stor og viktig plass i det norske styringssystemet. 
En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite uttalte den den 15. mai 2007 under 
stortingsbehandlingen av et forslag om å grunnlovfeste en bestemmelse om lokalt selvstyre følgende: 
«Det lokale selvstyret er en av grunnsteinene i et levende og aktivt demokrati». Likevel ble det 
daværende forslag til bestemmelse i grunnloven om det kommunale selvstyret ikke vedtatt.



Det forslaget som nå ligger i Stortinget innebærer ikke et grunnlovsvern/grunnlovfesting av det lokale 
selvstyret. Derimot innebærer forslaget grunnlovsvern av retten for innbyggerne til å ha direkte og frie 
valg på ett lokalt nivå, dvs. et konstitusjonelt vern av lokaldemokratiet. Forslaget forutsetter at det skal 
være et lokalt nivå, men det er opp til Stortinget å regulere hvilken myndighet det lokale organet skal 
ha, også i saker av lokal karakter. 
KS har i brev til alle landets ordførere og fylkesordførere bedt om at kommunen og fylkeskommunen
sender en egen henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av del lokale selvstyre. (se vedlegg)

Vurdering

Stortinget har både i 1998, 1999, 2003 og 2007 behandlet og avvist forslag til bestemmelser om 
grunnlovsvern av det kommunale selvstyret. 

Det foreligger nå et nytt forslag i Stortinget som ikke har i seg et grunnlovsvern/grunnlovfesting av det 
lokale selvstyret. Det nye forslaget gjelder grunnlovsvern av retten for innbyggerne til å ha direkte 
valg på et lokalt nivå, det vil si et konstitusjonelt vern av lokaldemokratiet. Forslaget forutsetter som 
nevnt ovenfor at det skal være et lokalt nivå, men det er opp til Stortinget å regulere hvilken 
myndighet det lokale organet skal ha, også i saker av lokal karakter.

KS går ut og gir kommunene et råd om å akseptere det forslaget som nå ligger i Stortinget. Grunnen til 
det er at det er et ønske om å få avsluttet debatten om grunnlovfesting og at det blir sett på som et 
viktig grunnlovsmessig vern å ha rett til frie lokale valg. Forslaget vil bringe norsk rett i samsvar med 
de traktatmessige forpliktelser som Norge har påtatt seg etter Charteret om lokalt selvstyre av 15. 
oktober 1985 art. 2, og mer i samsvar med øvrige europeiske lands rett. 

Et viktig moment for KS er at det kommunale selvstyre bør vernes i grunnloven slik at det bør være 
skranker for når Stortinget kan bruke loven for å begrense kommunene sin kompetanse i saker som 
primært er av lokal interesse. 

Stortinget vil etter forslaget beholde sitt hensiktsmessighetsskjønn overfor kommunene, samtidige som 
lokaldemokratiets viktige funksjon gis en plass i grunnloven. Forslaget innebærer i så måte et 
«kompromiss». Det blir lagt til grunn at det skal være kommuner, men at det er opp til Stortinget å 
regulere hvilke oppgaver som blir lagt til kommunene og hvilke myndighet de skal ha. Det betyr 
fortsatt at Stortinget ut fra hensiktsmessighetsskjønn skal treffe beslutninger om kommunene sine 
oppgaver og kompetanse, geografisk inndeling og hvilke forvaltningsnivå Norge skal ha. Det skal 
imidlertid være minst et lokalt nivå som gir innbyggerne rett til frie lokale valg. 

Fra KS har alle stortingsrepresentantene fått følgende forslag tilsendt. 
Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814 ivaretok 
ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på det lokale planet. 
Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om 
grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil 
har ingen fått det nødvendige flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide 
å tette dette hullet. Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011�2012), Dokument 12:19 (2011�2012) og
Dokument 12:26 (2011�2012)) Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå 
blir et nødvendig flertall for et av disse forslagene.»

I brev datert 29.01.14 oppfordrer KS alle landets kommuner å stille seg bak henstillingen til Stortinget 
om grunnlovfesting av det lokale selvstyret. En henstilling som skal overbringes til Stortinget i 
forbindelse med Kommunalpolitisk toppmøte 1. april 2014. 



Økonomiske konsekvenser

Saken har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Nesset kommune. 

Betydning for folkehelse



Til
Kommunane i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune

GRUNNLOVSJUBILEET I 2014.

Fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal gjorde fylgjande vedtak den 1. november 2013:

Vedtak
«Fylkesmøtet viser til brev til kommunene fra KS-leder Gunn Marit Helgesen, og slutter seg til 
oppfordringen om å legge opp til lokale markeringer av Grunnlovsjubileet neste år. Fylkesmøtet henstiller 
også kommunestyrene til å gjøre vedtak til støtte for kravet om Grunnlovs-festing av det lokale 
folkestyret.»

Samrøystes vedtak.

Med venleg helsing

May-Ann Bruun
Rådgjevar KS Møre og Romsdal
Adviser

Epost Email: may-ann.bruun@ks.no

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00

Mobil Cellular: (+47) 907 39 870

http://www.ks.no

Beskr
ivelse

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities

 Ta miljøhensyn – vurder om du verkelig må skrive ut denne e-posten
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Fra: Vivian Høsteng[vivian.hosteng@nesset.kommune.no] Dato: 03.03.2014 14:14:23 Til: Vivian 
Høsteng Tittel: Grunnlovfesting av det lokale folkestyret - oppfordring om å gjøre vedtak i 
kommunestyrene 

Fra: Gunnar Bendixen [mailto:Gunnar.Bendixen@ks.no] 
Sendt: 25. februar 2014 09:57
Til: Aasen, Jon; Aasprang, Peder; Berset, Jan; Odd Steinar Bjerkeset; Dahl, Torgeir; Fylling, Thorbjørn; 
Nils Johan Gjendem; Goksøyr, Arnulf; Ingunn Golmen; Ola Heggem; Helgøy, Jan; Hovde, Rune; Rolf Jonas 
Hurlen; Hustad, Lars Olav; Iversen, Arild; Lien, Geir Inge; Lyshol, Petter; Roger Osen; Mons Otnes; Ståle 
Refstie; Riise, Anders; Riksfjord, Bernhard; Ola E Rognskog; Ruset, Bjørn Inge; Sandnes, Bjørn; Ove 
Silseth; Støbakk, Knut; Sæterøy, Hans Endre; Ann-Kristin Sørvik; Tryggestad, Jan Ove; Tømmerdal, Bjørn; 
Tøsse, Charles; Vaagen, Dag; Vadset, Terje; Vegsund, Geir Ove; Øien, Einar; Per Kristian Øyen
Kopi: Dag-Henrik Sandbakken; Ledergruppe REKS; Ann-Heidi Paulsen; Arild Kjersem; Arne Sverre Dahl; 
Asbjørn Moltudal; Bent Arild Grytten; Birgit Eliassen; Birgit Reisch; Dagfinn Aasen; Einar Vik Arset; Erlend 

Krumsvik; Gundmud Sandnes (E-post); Jarle Bjørn Hanken; Just A Ingebrigtsen; Kirsten Stensø Skaget; 
Kjell Bjørdal; Knut Haugen; Knut Mostad; Lars Joranger; Leon Aurdal; Liv Husby; Martin Olav Folde; 
Oddbjørn Vassli; Olaug Haugen; Ole Bjørn Moen; Ole-Johan Lillestøl; Ottar Brage Guttelvik; Per Ivar Lied; 
Per Ove Dahl; Peter Ardon; Sindre Røsvik; Sjurgard, Rune; Synnøve Vasstrand Synnes; Tor Helge Stavdal; 
Turid Hanken; Ugelvik Ketil; Vestnes kommune - Tone Roaldsnes; Wenche Solheim
Emne: Grunnlovfesting av det lokale folkestyret - oppfordring om å gjøre vedtak i kommunestyrene

Til ordførerne i Møre og Romsdal!

Viser til tidligere utsendt oppfordring fra KS om å gjøre vedtak i tråd med teksten som er foreslått 
nedenfor. Det har allerede kommet inn mange vedtak fra kommunestyrene landet rundt, takk til dere 
som allerede har sendt inn. Til de kommunene som skal behandle dette legges ved informasjonen som 
tidligere er sendt ut, samt gjengivelse av forslaget til uttalelse nedenfor:

«Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.
Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må
komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står
fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått
av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.
Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.
Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt
selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011-2012), Dokument 12:19 (2011-2012) og
Dokument 12:26 (2011-2012))
Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall
for et av disse forslagene.»

Håper dere kan sende oss vedtakene innen 28.3.2014, da vil det komme med i overrekkelsen av vedtak 
som skal gjøres på Kommunalpolitisk toppmøte 1. april i Oslo. Vedtak som gjøres etter dette er selvsagt 
også velkomne. Vedtakene sendes til: ks@ks.no og dhs@ks.no

Ta kontakt dersom det er spørsmål til dette

Med vennlig hilsen

Gunnar Bendixen
Regiondirektør Regional director

Epost Email: gunnar.bendixen@ks.no
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Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00
Mobil Cellular: (+47) 91 89 45 15

http://www.ks.no

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of  Local and Regional Authorities

Haakon VIIs gate 9 T: +47 24 13 26 00 ks@ks.no Bankgiro 8200.01.65189
Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo F: +47 22 83 22 22 www.ks.no Org. nr. 971 032 146 Iban: NO63 82000165189

                    

Vår referanse: 12/00735-4
Alle landets ordførere og fylkesordførere
  
  

Arkivkode: 0
Saksbehandler: Dag-Henrik Sandbakken
Deres referanse:   
Dato: 29.01.2014

Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret

Det vises til Kommunalpolitisk toppmøte 1. april 2014 med tittel «Lokaldemokratiet – fjernstyrt eller 
folkestyrt». KS planlegger på dette toppmøtet å overbringe en sterk henstilling fra kommunene og 
fylkeskommunene til Stortinget om å grunnlovfeste det lokale folkestyret i løpet av Grunnlovens 
jubileumsår. For å få mest mulig tyngde bak en slik henstilling, er det avgjørende at mange 
kommuner og fylkeskommuner har vedtatt en uttalelse om grunnlovfesting av det lokale folkestyre, 
slik Hovedstyret i KS har anbefalt. Det vises i den forbindelse til brev fra meg til alle ordførere og 
fylkesordførere datert 26.4.2013, med vår referanse 09/00837-45. 

Vedtakene i kommunestyrer og fylkesting sendes til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på 
Stortinget. Som sagt i mitt brev ber vi om at KS får kopi av vedtakene, slik at de kan overleveres 
samlet til leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Kommunalpolitisk toppmøte 1.april. Jeg 
håper dette lar seg gjennomføre – det vil gi tyngde til markeringen. Send gjerne også en kopi til 
stortingsrepresentantene fra eget fylke. 

Det ligger nå tre forslag til grunnlovfesting av det lokale folkestyret i Stortinget. De fleste partiene på 
Stortinget står bak et eller flere av forslagene.  Stortinget foretar nå en språklig gjennomgang av 
Grunnloven, og vil til høsten starte behandlingen av de ulike andre grunnlovsforslagene. 

Vedlagt følger forslaget til uttalelse om grunnlovsfesting av det lokale folkestyret, som også lå ved 
brevet av 26.4.2013. I tillegg er det vedlagt notat fra KS til Stortingets Kontroll- og 
konstitusjonskomite vedrørende høring av grunnlovsfesting av lokaldemokratiet, datert 29.3.2012, 
som ytterligere bakgrunn. Dette notatet omhandler forslaget som lå til behandling i 2012, men kan 
gjerne brukes i forhold til de nåværende forslagene i Stortinget.

Jeg håper dette kan bidra til gode vedtak og en kraftfull markering 1.april.  

Jeg håper dere kan sende oss vedtakene innen 28.3.2014. Vedtakene sendes til: ks@ks.no og 
dhs@ks.no

Med hilsen

Gunn Marit Helgesen
Leder i KS



Grunnlovsfesting av lokaldemokratiet - høring i Stortingets kontroll og 
konstitusjonkomitè 29. mars 2012 – Dokument nr. 12:13 (2007-2008)

1. KS kan akseptere det forslag til grunnlovsbestemmelse som nå ligger til behandling i Stortinget

Det er bred enighet om at kommunene har en fast, stor og viktig plass i det norske styringssystemet. En 
enstemmig kontroll- og konstitusjonskomite uttalte den den 15. mai 2007 under stortingsbehandlingen 
av et forslag om å grunnlovfeste en bestemmelse om lokalt selvstyre følgende : «Det lokale selvstyret er 
en av grunnsteinene i et levende og aktivt demokrati». Likevel ble det daværende forslag til 
bestemmelse i grunnloven om det kommunale selvstyret ikke vedtatt.

Det forslaget som nå ligger i Stortinget innebærer ikke et grunnlovsvern/grunnlovsfesting av det lokale 
selvstyret. Derimot innebærer forslaget grunnlovsvern av retten for innbyggerne til å ha direkte og frie 
valg på ett lokalt nivå, dvs et konstitusjonelt vern av lokaldemokratiet. Forslaget forutsetter at det skal 
være et lokalt nivå, men det er opp til Stortinget å regulere hvilken myndighet det lokale organet skal 
ha, også i saker av lokal karakter.  

2. KS ønsker å få avsluttet debatten om grunnlovsfesting

Stortinget har både i 1998,1999, 2003 og 2007 behandlet og avvist forslag til bestemmelser om
grunnlovsvern av det kommunale selvstyret.

Når KS kan akseptere det forslag som nå foreligger så skyldes det at KS ønsker å få avsluttet debatten 
om grunnlovfesting. KS ser det som viktig at retten til frie lokale valg gis et grunnlovsmessig vern. Det 
forslaget som nå ligger i Stortinget vil bringe norsk rett i samsvar med de traktatmessige forpliktelser
som Norge har påtatt seg etter Charteret om lokalt selvstyre av 15. oktober 1985 art. 2, og mer i 
samsvar med øvrige europeiske lands rett. Norsk rett er i dag ikke i samsvar med de traktatmessige 
forpliktelser som Norge har påtatt seg. Det vises her blant annet til prof. Eivind Smiths artikkel 
«Hinderløypa: grunnlovsfesting av kommunalt selvstyret i Norge», inntatt i boken «Lokalt demokrati 
uten kommunalt selvstyre? (2011)», s. 55. Det vises også til stipendiat Sigrid Stokstad, i hennes artikkel 
«En folkerettslig målestokk for det kommunale selvstyret», inntatt i samme bok, s. 25. Av 26 europeiske 
konstitusjoner er Norge alene om å ikke ha en bestemmelse om lokalt selvstyre/lokaldemokratiet i 
Grunnloven. 

Stortinget vil etter forslaget beholde sitt hensiktsmessighetsskjønn overfor kommunene, samtidige som 
lokaldemokratiets viktige funksjon gis en plass i grunnloven, jf nærmere nedenfor. Forslaget innebærer i 
så måte et «kompromiss».

3. Grunnlovsvern av det kommunale selvstyre eller av lokaldemokratiet?

Fra: KS Dato: 29.03.2012

Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitè Dokument nr.: 12/00735-1

Kopi til:         



Selv om KS kan akseptere det forslaget som nå ligger i Stortinget, ønsker KS primært en bestemmelse i 
Grunnloven som gir et vern av det lokale selvstyre. KS ønsker også at et slikt vern skal kunne prøves av 
domstolene. Et slikt forslag vil etter KS sitt syn harmonere best med Charteret om lokalt selvstyre av 15. 
oktober 1985, som i artikkel 2 omtaler det kommunale selvstyret, selv om også nåværende forslag vil 
innebære en oppfyllelse av de traktatmessige forpliktelser som Norge har påtatt seg. Det samsvarer 
også best med hvordan de fleste europeiske land har omtalt kommunene i Grunnloven. Det vises her til 
artikkel fra Eivind Smith i boken «Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre».  Han slår først fast at
Norge er nokså alene i Europa om å ha en grunnlov der kommunale selvstyreorganer ikke er nevnt. Han 
skriver deretter på s. 54; «Samtidig er det viktig å være klar over at grunnlovsbestemmelsenes nærmere 
innhold varierer. Det store flertallet går imidlertid lenger enn til bare å nevne kommunene eller gi 
prinsippbestemmelser om kommunalt selvstyre. De fleste gir også mer eller mindre omfattende regler 
om kommunens oppgaver og om selvstyrets omfang på visse områder(… )Avstanden til situasjonen i 
Norge blir tilsvarende større». Det tilsier etter KS sin oppfatning at også det kommunale selvstyret bør 
vernes i grunnloven og at det bør være visse skranker for når Stortinget kan bruke lovgivning for å 
begrense kommunens kompetanse i saker som primært er av lokal interesse. 

4. Det hensiktsmessighetsskjønnet som Stortinget i dag har vil ikke bli begrenset ved det forslaget 
som nå ligger i Stortinget

De tidligere forslag til grunnlovsbestemmelser som er behandlet og avvist av Stortinget innebar slik det 
fremgår av redegjørelsen for Grunnlovsforslag nr. 13 et grunnlovsvern av det kommunale selvstyret. Det 
vil si at forslagene innebar en begrensning av Stortingets lovgivningskompetanse med videre utover hva 
som gjelder i dag. Hvilken kompetanse som Stortinget i dag har er oppsummert i statslitteraturen hos
Andenæs og Fiflet, Statsforvaltningen i Norge (2006), slik, sitat:

«Grunnloven gir ingen bestemmelser om kommunenalforvaltningen. Det er derfor et rent 
hensiktsmessighetsspørsmål for lovgivningen å avgjøre hvilke oppgaver som skal overlates til 
kommunene, og hvor stor selvstendighet de skal ha. Den eneste grense er at avgjørelser som 
etter Grunnloven skal treffes av Kongen eller Stortinget, ikke kan overlates til kommunale 
myndigheter på egen hånd»

Det forslaget som i dag ligger i Stortinget vil ikke innebære noen begrensning i det
hensiktsmessighetsskjønn som Stortinget i dag har, med det unntak at retten til frie lokale valg ikke kan
avskaffes ved lov. Forslaget forutsetter at det finnes en kommune, men det er opp til Stortinget å 
regulere kommunenes myndighet og oppgaver. Stortinget vil derfor fortsatt ut fra et rent 
hensiktsmessighetsskjønn kunne treffe beslutninger om kommunens oppgaver og kompetanse, 
geografisk inndeling og hvilke forvaltningsnivåer Norge skal ha. Det skal imidlertid etter forslaget være 
minst ett lokalt nivå siden innbyggerne gis rett til frie lokale valg. 

Bestemmelsen begrenser heller ikke Stortingets kompetanse til å styre kommunen i saker av lokal 
karakter. Dette følger av forslagets 1. ledd, 2. punktum hvor det fremgår at Stortinget kan pålegge disse 
organer oppgaver ved lov. Spørsmålet om hvilken myndighet og hvilke oppgaver de organer som 
innbyggerne velger skal ha kan da reguleres i lov. Da hensikten med formuleringen ikke er si noe om 
Stortingets generell lovgivningskompetanse, må formuleringen åpenbart forstås slik at Stortinget ved 
lov også i saker av lokal karakter kan regulere kommunens myndighet og oppgaver.  Denne tolkningen
følger også av bakgrunnen for forslaget, slik det er redegjort for i dokument nr. 12:13 (2007-2008). Det 
fremgår der at hensikten med bestemmelsen var å gi grunnlovsvern til retten til frie lokale valg, og at 
man ikke ønsket å grunnlovfeste det kommunale selvstyre, heller ikke i saker av lokal karakter. Dette



blant annet som følge av de avgrensingsspørsmål som kan oppstå om hva som er saker av lokal 
karakter.  Dette innebærer at forslaget åpenbart ikke begrenser Stortinget sitt skjønn. Det vil fortsatt 
være et hensiktsmessighetsspørsmål for Stortinget med lovgivningen med mer å avgjøre hvilke 
oppgaver som skal overlates til kommunene, og hvor stor selvstendighet kommunene skal ha, også 
knyttet til saker av lokal karakter. Dette er også lagt til grunn av Eivind Smith, i nevnte artikkel, se s. 61.

Det er ingen motsetning mellom menneskerettigheter og en grunnlovsbestemmelse som nevnt. Som 
nevnt begrenser ikke bestemmelsen Stortingets hensiktsmessighetsskjønn til å vedta lover som 
begrenser kommunens handlefrihet. Menneskerettigheter kan uansett ikke anses som saker av «lokal 
karakter». Kommunen vil også være pålagt å følge de menneskerettigheter som inkorporet som en del 
av norsk rett.

Derimot vil en grunnlovsbestemmelse med det innhold som foreslått kunne tjene både som politisk og 
rettslig argument. I juridisk sammenheng vil den kunne tjene som argument ved tolkning av den til 
enhver tid gjeldende lov. Hva som følger av en lov vil måtte bero på lovens egen ordlyd, formål og 
motiver, og gjennomslagskraften vil slik trolig være svært begrenset. Det vises her også til at formålet 
med nevnte bestemmelse, slik det også uttrykkelig fremgår av saksfremstillingen til grunnlovsforslaget 
(dokument nr. 13(2007-2008) ikke er å verne det lokale selvstyre, men innbyggernes rett til frie valg på 
et lokalt nivå. En grunnlovsbestemmelse som her foreslått er ikke egnet for prøving og kontroll av 
domstolene. Se tilsvarende Eivind Smith s. 64.

5. Hvorfor KS kan akseptere forslaget som nå ligger i Stortinget   

KS kan akseptere forslaget fordi det er viktig å gi retten til lokale valg et konstitusjonelt vern.

Dette forslaget vil også bringe Norsk rett i samsvar med de traktatmessige forpliktelser som Norge har 
påtatt seg, og mer i samsvar med øvrige europeiske lands rett.

Ved forslaget er Stortingets hensiktsmessighetsskjønn bevart samtidig som bestemmelsen uttrykk den 
viktige plass som kommunene har i styringsformen, og anerkjenner det viktige arbeidet som folkevalgte 
gjør i kommunene. 

Kommuner er i dag omtalt to steder i Grunnloven, henholdsvis i § 58 (valgting) og § 105, 5. ledd 
(dokumentinnsyn og møteoffentlighet). Dette viser at konstitusjonen forutsettes at en kommune finnes, 
og det er derfor også naturlig at det tas inn en bestemmelse i grunnloven som uttrykk at det er folket i 
lokale valg som skal «styre» kommunene.  

Kontaktpersoner;

- Styreleder Gunn Marit Helgesen, 91740802, gunn.marit.helgesen@ks.no

- Advokat Øyvind Renslo, 48012358, oyvind.renslo@ks.no



Forslag til uttalelse om grunnlovfesting av det lokale folkestyret:

Til stortingsrepresentantene

Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati.

Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må

komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står

fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått

av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall.

Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet.

Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt

selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011�2012), Dokument 12:19 (2011�2012) og

Dokument 12:26 (2011�2012))

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall

for et av disse forslagene.



Nesset kommune Arkiv: 242

Arkivsaksnr: 2010/839-2

Saksbehandler: Gunnar Astad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 5/14 13.02.2014

Nesset kommunestyre 17/14 20.03.2014

Jordbruksfondet

Vedlegg
1 Jordbruksfondet-vedtekter

Rådmannens innstilling

Jordbruksfondet avvikles og kapitalen overføres til Utviklingsfondet.
Dette må godkjennes av fylkesmannen.

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.02.2014 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.02.2014

Jordbruksfondet avvikles og kapitalen overføres til Utviklingsfondet.
Dette må godkjennes av fylkesmannen.

Saksopplysninger

Det vises til vedlegget, Jordbruksfondets vedtekter

Jordbruksfondet blei opprettet etter Kgl. Res. av 10/7 1959.

Det er et fond for landbruket i gamle Eresfjord og Vistdal kommune. Forvaltningskapitalen er kr 
100.000. Det er avkastningen av denne kapitalen som kan deles ut til gardbrukere i den del av 
nåværende kommune som utgjorde Eresfjord og Vistdal kommune før sammenslåingen i 1964.



Siste utdeling fra fondet skjedde våren 2007.

Avkastningen har vært delt ut etter søknad hvert 2 år. Pr. 1/1-14 stod det ca. kr 134.000 på konto i 
Nesset Sparebank.

Regner vi ut en normalavkastning blir det ca. kr 6000 på 2 år. Kostnaden med utlysning er ca. kr 3000.
Det vil altså kunne deles ut ca. kr 3000 hvert 2 år.

Kostnaden med saksbehandling for kommunen av disse sakene overstiger godt det beløpet som deles 
ut.

Fra 2007 har vi nå et Utviklingsfond for” indre”. Det er altså et fond som” tilgodeser” det samme 
geografiske området som Jordbruksfondet. Utviklingsfondet” tilgodeser” alle næringsdrivere i sitt 
område, også innen landbruk. Jordbruksfondet gjelder bare næringsdrivere innen landbruk.

Vurdering:
Administrasjonen i kommunen mener arbeidet/kostnaden med å foreta utdelinger av dette lille fondet, 
langt overgår nytten av de få tusen til noen få gårdbrukere annet hvert år. Det foreslås derfor en annen 
løsning enn utdeling fra fondet annet hvert år.

Rådmannen ser for seg 4 ulike måter å forenkle forvaltningen av jordbruksfondet på.

Løsning 1: Avvikle Jordbruksfondet og legge kapitalen til Utviklingsfondet.

Løsning 2: Jordbruksfondet avvikles og hele kapitalen deles ut i en omgang.

Løsning 3: Det deles ut penger fra fondet bare hvert 10 år. Dette betyr at kapitalen som deles ut blir ca.
30.000 og kostnaden med forvaltning av fondet blir betydelig mindre for kommunen.

Løsning 4: Fondet legges til Kraftfondet. Dette betyr at jordbruksfondet legges til et fond som gjelder 
hele kommunen.

Alle disse løsningene betyr at Fylkesmannen må godkjenne endringen.



VEDTEKTER FOR JORDBRUKSFOND

stort kr. 100.000,- som er tildelt Eresfjord og Vistdal kommune i
samband med overføring av Leipåna, Breimega, Bevra og Hevla til
Aursjø- og Lilledalsvassdraget, ved Kgl. res. av 10.07.1959.

Pgf. i
Fondet sin grunnkapital er kr. 100.000,-. 6runnkapitaien skal stå
urert og avsetjast på samme måte som fastsatt for offentlege fond
og stiftingar.

Pg±. 2
Fondet blir forvalta av Nesset kommunestyre på vegne av Hesset
kommune.

Pgf. 3
Rentene av fondet skal nyttast til fremje av jord- og skogbruks
feremål i gamle Eresfjord og Vistdal kommune. Den gamle kommunen
omfattar bygdene: Eikesdal, Eresfjord, Vistdal og Bugge.

Pgf. 4
Dei rentemidlane som står til rådevelde kan delast ut til samstij
tak innan jord- og skogbruk. Der samstiltak ikke er mogleg å få
til med omsyn til busetting osb., kan rentemidlar delast ut til
enkeittiltak, dette skal vere unntak.

Rentemidlerie blir delt ut annakvai-t år.

Pg±. 5
Søknad om tilskott av fondet skal sendast landbrukskontoret i
Nesset. Landbruksnemnda skal gi fråsegn om søknaden for den vert
handsama i Nesset kommunestyre. Seknadane skal ha plan/kostnad
som vedlegg. Arbeidet skal godkjennast av landbrukskontoret. Det
skal ikkje vere grenser for eige eller innkomme for å få tilskott.

Pg±. 6
Rådmannen tilviser tilskotta til utbetaling. Halvparten av til
skottet kan betalast ut når arbeidet vert sett i gang, og resten
når det er ferdig og godkjent.

Pgf. 7
Rekneskap for fondet skal førast av kommunekasserax-en og
revjderagt av kommunerevjgoren.

Pgf. 8
Endring av vedtektene eller avvik frå dei må godkjennast av Land
bruksdepartementet.

Vedtatt endret av Nesset kommunestyre i møte den 22.09.87, sak
K 128/87.

R~24987.



Nesset kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2009/425-19

Saksbehandler: John Walseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 22/14 06.03.2014

Nesset kommunestyre 18/14 20.03.2014

Videre drift av Studiesenteret Nesset og ny søknad om driftstilskudd for 2013 -
Nesset Næringsforum AS

Vedlegg
1 Anmodning om å ta opp til drøfting Studiesenteret Nesset samt søknad om finansiering for 2013

Rådmannens innstilling

Ingen

Behandling i Nesset formannskap - 06.03.2014 

Det ble stilt spørsmål ved om rådmannen på grunn av sin rolle som styremedlem i Nesset 
Næringsforum kan si seg inhabil til å vurdere og gi innstilling i saken. I henhold til forvaltningslovens 
§ 6 e) og § 8, 1.ledd, medfører dette riktighet. Det ble likevel stemt over rådmannens habilitet. 
Rådmannen ble vurdert inhabil med 6 stemmer. 1 stemte imot.

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:

Studiesenteret Nesset gis kr 150 000 i driftstilskudd for 2014. Beløpet dekkes over 
disposisjonsfondet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.03.2014

Studiesenteret Nesset gis kr 150 000 i driftstilskudd for 2014. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.



Saksopplysninger

Det vises til brev av 23.12.2013 fra Nesset Næringsforum AS angående videre drift av Studiesenteret 
Nesset samt ny søknad om finansiering for 2013. Brevet ble tatt opp som referatsak i Formannskapet 
03.01.2014.

Formannskapet vedtok følgende:

Formannskapet forventer at administrasjonen legger frem egen sak til formannskapet 23.01.14 hvor 
en ser på hvordan en sikrer forutsigbarhet i fremtidig drift for Studiesenteret.

Nesset kommunestyret behandlet den 07.11.13 sak 88/13 søknad om tilskudd til drift av studiesenteret 
Nesset for 2. halvår 2013. Kommunestyret vedtok følgende:

Det vises til søknad av 09.09.2013 fra Nesset Næringsforum AS.

Studiesenteret i Nesset gis kr. 150 000 i støtte for andre halvår 2013. Beløpet finansieres av tidligere 
bevilgede midler fra Kraftfondet.

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 86/12, 21.06.2012, Søknad om tilskudd til videre drift av 
Studiesenteret Nesset – Nesset Næringshage AS. Forutsetning for utbetaling er at studiesenteret i 
Nesset snarest innleder forhandlinger med nabokommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune om 
etableringen av Studiesenteret Nesset AS. (Søknaden omhandler tilskudd til drift 2. halvår 2012 på 
kr 125.000. Tilskuddet er ikke utbetalt da forutsetningen ikke ble innfridd).

For videre drift av Studiesenteret i Nesset bes det om at Nesset Næringsforum AS kommer med en 
søknad om tilskudd i henhold til avklaring av kommunestyrets vedtak.

Vedtaket ble ikke påklaget, men i brev av 23.12.13 ber de likevel om at søknaden behandles på nytt.
Videre ber de om at Nesset kommune tar opp diskusjonen om fremtidig organisering og drift av 
Studiesenteret Nesset.

Det er ikke satt av midler til formålet i økonomiplanen for 2014. Ved utgangen av året var det 
kr 915 746 til disposisjon på Kraftfondet.

Vurdering

Rådmann Liv Husby sitter i styret i Nesset Næringsforum AS. Det medfører at hun er automatisk 
inhabil i saken. Saken legges derfor frem uten vurdering og innstilling.
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Att.: Ordfører Rolf Jonas Hurlen 
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6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
 
 
Deres ref.:  Vår ref.: SBS/usm Eidsvåg, 23.12.13 

 

- 

Anmodning om å ta opp til drøfting Studiesenteret Nesset samt 
søknad om finansiering for 2013. 
 
Vi tillater oss med dette å be om at Nesset formannskap på sitt møte den 3. januar 2014 i egenskap av 
tiltaksnemnd tar opp til drøfting situasjonen for Studiesenteret Nesset i forbindelse med den generelle 
diskusjonen rundt nærings- og samfunnsutvikling i kommunen. 
 
Det vises i denne sammenheng til brev fra Nesset kommune av 12.11.13 i forbindelse med sak 88/13. Det vises 
ellers til våre søknader av 24.05.12 og 09.09.13 samt vårt brev datert 30.11.13. I forbindelse med vedtak i 
kommunestyrets sak 88/13 var det en betingelse at Nesset Næringsforum snarest skulle innlede forhandlinger 
med nabokommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune om etableringen av Studiesenteret Nesset AS (jfr. 
bestilling i sak 86/12), noe som er besvart i vårt brev av 30.11.13. Når vi da har svart på dette og fått tilskudd 
stort kr. 150.000,- for 2. halvår 2013 anså vi dette som en utbetaling av tilskudd som i vårt regnskap var 
balanseført som fordring i vårt regnskap for 2012.  
 
I vårt brev av 09.09.13 søkte vi om et driftstilskudd på 150.000,- for året 2013. Dette er basert på 
forutsetninger i det årlige budsjettet for Studiesenteret der vi legger til grunn lik finansiering fra RDA-midler 
som fra Nesset Kommune. Vi opprettholder derfor søknaden om driftsfinansiering for 2013, stort kr. 150.000,- 
og ønsker at dette behandles i første formannskapsmøte over nyttår.  
 
I et mer langsiktig perspektiv ber vi om at en tar opp til drøfting de spørsmål som er reist i vårt notat av 
30.11.13 om framtidig drift av Studiesenteret Nesset i lys av de utforinger som Nesset kommune og 
næringslivet i kommunen vil stå overfor med hensyn til rekruttering av arbeidskraft. I en slik sammenheng bør 
en også se på de muligheter som kan ligge i å videreutvikle den nettbaserte høgskoleundervisningen til å bli et 
regionalt tilbud, jfr. nevnte notat og samtale med rådmann og ordfører om temaet på møte den 18.12.13. 
 
For Studiesenteret Nesset og Nesset Næringsforum AS er det avgjørende å få en avklaring når det gjelder de 
prioriteringer som skal ligge til grunn for det arbeidet som organisasjonen skal vektlegge framover. Ikke minst 
er dette avgjørende for at det skal være mulig å opprettholde dette tilbudet i kommunen også i framtiden. 
 
Eidsvåg, den 23.12.2013 

 

 

 

Stig-Bjarne Silseth 
Styreleder 

 Ulrik Sverdrup Molton 
Daglig leder 

 
Kopi sendt: Nesset Næringsforum AS v/Styret (Odd Arne Langset, Bjørn Steinar Brubæk, Torild Nesjan 

Stubø, Anne Marit Svensli, Liv Husby) 
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Investeringsbudsjettet for 2014 - regulering

Vedlegg
1 Prosjektregnskap investeringer 2013

Rådmannens innstilling

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2014 i henhold til følgende tabell:

Prosj 
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2014

Tillegg 
budsjett 

2014

Korrigert 
budsjett 

2014

Oppdatert 
totalramme 

for prosjektet

600152 Utvidelse NOS 0 110 000 110 000 26 777 000

600231 Etablering parkeringsplasser EIBUS og HELOMS 0 330 000 330 000 1 050 000

600245 Oppgradering kommunal veg Meisalstranda 0 212 000 212 000 600 000

600258 Tiltak energi- og klimaplan 0 225 000 225 000 225 000

600259 Oppgradering av SD-anlegg Eresfjord skole 0 172 000 172 000 200 000

600260 Nødstrømsaggregat NOS 0 546 000 546 000 2 200 000

600269 Utbedring ventilasj.anl. Nesset u, gymsal/garderobe 0 256 000 256 000 700 000

600272 Kommunestyresal – stoler og lydanlegg 0 100 000 100 000 219 000

Vann og avløp:

600218 VA -Utbedring av ledningsnett avløp 300 000 289 000 589 000 589 000

600247 VA - Kjøp og installasjon av vannmålere 572 000 109 000 681 000 1 000 000

600248 VA - renseanlegg for Eidsvåg vannverk 1 000 000 369 000 1 369 000 1 500 000

600264
VA - Utbedring av lokaler for uteavdelingen -
innvendig

0 346 000 346 000 400 000

600275 VA -Vannskade på gnr. 26/2, O. Hole 0 860 000 860 000 860 000

3 924 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 924 000 og finansieres slik:



Antatt momskompensasjon kr    351 000
Ubrukte lånemidler kr 3 573 000
Total finansiering kr 3 924 000

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 177 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 177 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.

Behandling i Nesset formannskap - 06.03.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.03.2014

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2014 i henhold til følgende tabell:

Prosj 
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2014

Tillegg 
budsjett 

2014

Korrigert 
budsjett 

2014

Oppdatert 
totalramme 

for prosjektet

600152 Utvidelse NOS 0 110 000 110 000 26 777 000

600231 Etablering parkeringsplasser EIBUS og HELOMS 0 330 000 330 000 1 050 000

600245 Oppgradering kommunal veg Meisalstranda 0 212 000 212 000 600 000

600258 Tiltak energi- og klimaplan 0 225 000 225 000 225 000

600259 Oppgradering av SD-anlegg Eresfjord skole 0 172 000 172 000 200 000

600260 Nødstrømsaggregat NOS 0 546 000 546 000 2 200 000

600269 Utbedring ventilasj.anl. Nesset u, gymsal/garderobe 0 256 000 256 000 700 000

600272 Kommunestyresal – stoler og lydanlegg 0 100 000 100 000 219 000

Vann og avløp:

600218 VA -Utbedring av ledningsnett avløp 300 000 289 000 589 000 589 000

600247 VA - Kjøp og installasjon av vannmålere 572 000 109 000 681 000 1 000 000

600248 VA - renseanlegg for Eidsvåg vannverk 1 000 000 369 000 1 369 000 1 500 000

600264
VA - Utbedring av lokaler for uteavdelingen -
innvendig

0 346 000 346 000 400 000

600275 VA -Vannskade på gnr. 26/2, O. Hole 0 860 000 860 000 860 000

3 924 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 924 000 og finansieres slik:

Antatt momskompensasjon kr    351 000
Ubrukte lånemidler kr 3 573 000
Total finansiering kr 3 924 000

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 177 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 177 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.



Saksopplysninger

Ifølge kommunelovens § 46 nr. 1 er årsbudsjettet en bindende plan for kommunens midler og 
anvendelsen av disse i budsjettåret.  Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 7.4.2010 
oppsummert de viktigste punktene i forhold til budsjettering og finansiering av investeringsbudsjettet 
på følgende måte:

 Investeringsbudsjettet er ettårig, ikke års avhengig.
 Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger.  

Bevilgninger må være vedtatt i årsbudsjettet.
 Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas 

med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse 
med en budsjettregulering.

 Investeringene må samlet sett ha nødvendige (felles) finansiering, ikke på enkeltprosjekter.
 Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale 

(med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie.
 Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille lovens krav til balanse, 

realisme m.v.

Dette betyr at alle prosjekter som ikke er avsluttet i 2013, men som heller ikke har fått bevilgning i 
budsjettvedtaket for 2014, ikke har bevilgning for bruk i 2014.  Nesset kommune har noen
investeringsprosjekter som ikke kunne avsluttes i 2013.  Disse prosjektene hadde bevilgninger som 
ikke ble oppbrukt. Rådmannen finner det derfor nødvendig å foreslå regulering av
investeringsbudsjettet for 2014 nå når regnskapet for 2013 er klart.

Av regulert budsjett 2013 på kr 17,2 mill til investeringer i anleggsmidler ble det brukt kr 13,7 mill.
Pr. 31.12.2013 har kommunen ubrukte lånemidler med kr 12,7 mill, hvorav kr 10,5 mill er tatt opp til 
finansiering av investeringer. I forbindelse med behandling av økonomiplan 2014-2017 ble det anslått
en rest på lånemidler med kr 5 mill per 31.12.2013. Dette er benyttet i budsjettet for 2014. Det vil si at 
det er igjen kr 5,5 mill av ubrukte lånemidler som kan finansiere nye investeringer i 2014. 
Bevilgninger utover dette må finansieres ved opptak av nytt lån eller andre frie midler som 
overføringer fra drift, eller fond.

Kommunestyret har i sak 106/13 den 12.12.2013 vedtatt å gi bevilgning til 33 prosjekter i 2014 med til 
sammen kr 47,3 mill. Av dette gjelder 11 prosjekter investeringer i vann og avløp med bevilgning på 
kr 14,1 mill. 

Alle prosjektene som rådmannen beskriver nedenfor hadde bevilgning i 2013, men kunne ikke
ferdigstilles i 2013, mest på grunn av mangel på kapasitet. Rådmannen ber om tilleggsbevilgning til 
investering i anleggsmidler på totalt kr 3,924 mill, herav tiltak innenfor vann og avløp med kr 1,973 
mill. Av investerte midler, utenom vann og avløp, antas kommunen å få kr 0,351 mill i 
momskompensasjon. Resten av finansieringsbehovet, kr 3,573 mill kan finansieres av ubrukte 
lånemidler. Kapitalkostnader til investeringer på vann og avløp vil bli dekt av kommunes innbyggere 
ved økning i gebyrene.

Beskrivelse av prosjekter som trenger bevilgninger i 2014:

Startlån
Startlån er behovsprøvd og kan gis til blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, 
funksjonshemma, og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Per 31.12.2013 står det igjen 
kr 2,177 mill i ubrukte lånemidler. I budsjettet for 2014 er det ført opp kr 2 mill i startlån. I henhold til 



Finanstilsynets retningslinjer bør ikke bankene låne ut mer enn 85 prosent av kjøpesummen. Det vil si 
at de som evt. mangler egenkapital kan søke kommunen om lån til dekning av egenkapital. Det er 
vanskelig å si hvor stor pågangen vil bli, men rådmannen antar at det er nok å budsjettere med de 
midlene som allerede er tatt opp, dvs. øke bevilgningen med kr 2,177 mill for 2014. 

600152 – NOS utvidelse
Utvidelse av Nesset omsorgssenter var i prinsippet ferdig i 2012. Det ble bevilget midler for 2013, for 
tilpasninger av tekniske anlegg – herunder pasient-varslingsanlegg og brannteknisk. Det gjenstår nå 
noen kompletterende tiltak før sluttføring.  De må avsluttes for at bygningen skal være i 
forskriftsmessig stand. Dette vil rådmannen ha midler til for 2014, og ber derfor om midler tilvarende 
ubenyttet ramme for 2013.

Opprinnelig prosjektramme 26,777 mill 
Brukt pr. 31.12.13 26,667 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13)   0 mill
Tilleggsbevilgning 2014   0,110 mill
Nødvendig bevilgning 2014   0,110 mill

600231 – Etablering av parkeringsplass for EIBUS og HELOMS
Arbeid med etablering av parkeringsplass for småskolen startet i 2012. Moderat fremdrift i 
oppstartsåret, gjorde at prosjektet ble videreført til 2013. Parkeringsplasser er nå tatt i bruk. Det 
gjenstår imidlertid noen kompletterende arbeider. Herunder gjerder og oppmerking. Rådmannen ber 
derfor om at resterende del av prosjektet får tilført midler for 2014 også, tilsvarende restbeløp fra 
2013.

Opprinnelig prosjektramme 1,050 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,720 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,330 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,330 mill

600245 – Oppgradering av kommunal veg på Meisalstranda
Prosjektet startet i 2012. Arbeidet var tenkt avsluttet høsten 2013. Entreprenøren har bedt om spillerom 
i forhold til ferdigstillelse. Det har rådmannen gitt. Rådmannen anbefaler ferdigstillelse i 2014 og ber 
derfor om tilførsel av prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 2013.  

Opprinnelig prosjektramme 0,600 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,388 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,212 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,212 mill

600258 – Tiltak «energi- og klimaplan»
Prosjektet var ment gjennomført i 2013. Tiltak ble ikke igangsatt grunnet kapasitet og 
ressurssituasjonen på enheten. Rådmannen ønsker gjennomføring av prosjektet, og ber derfor om 
tilførsel av prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,225 mill
Brukt pr. 31.12.13 0 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,225 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,225 mill



600259 – Oppgrad. av SD-anlegg Eresfjord skole
Prosjektet var planlagt for gjennomføring i 2013. Tiltak ble ikke igangsatt grunnet kapasitet og 
ressurssituasjonen på enheten. Rådmannen ønsker sluttføring av prosjektet, og ber om tilførsel av 
prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,200 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,028 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,172 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,172 mill

600260 – Nødstrømsaggregat NOS
Nesset omsorgssenter har opp igjennom årene vært utsatt for en rekke strømbrudd. Dette har utløst 
behov for nødstrømsaggregat. Prosjektet var tenkt gjennomført i 2013, men fikk uventede utfordringer 
like før årsskiftet. Det er nå tilnærmet ferdig, men noe installasjon m.m. gjenstår. Rådmannen ønsker 
sluttføring av prosjektet, og ber om tilførsel av prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 
2013.

Opprinnelig prosjektramme 2,200 mill
Brukt pr. 31.12.13 1,654 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,546 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,546 mill

600269 – Utbedring av ventilasjonsanlegg på Nesset US gymsal og gard
Det gamle ventilasjonsanlegget på skolen måtte skiftes. Prosjektet startet i 2013, og er tilnærmet klart 
til bruk innen utløpet av 2013. Det gjenstår noe kompletterende arbeid og FDV dokumentasjon. 
Rådmannen ber om klarsignal for å sluttføre prosjektet. Implisitt må det tilføres prosjektmidler for 
2014, tilsvarende restbeløp fra 2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,700 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,444 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,256 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,256 mill

600272 – Kommunestyresal – stoler og lydanlegg
Prosjektet hadde en bevilgning på kr 200 000 i 2013. Innkjøp av stoler ble foretatt. Rådmannen har 
innhentet anbud på lyd/bilde. For å kunne realisere dette innkjøpet trenger rådmannen en bevilgning på 
kr 100 000 i 2014.

Opprinnelig prosjektramme 0,200 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,119 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,100 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,219 mill og endret prosjektramme

600218 – VA - Utbedring av ledningsnett avløp
Planen for prosjektet i 2013, var å gjennomføre rehabilitering av ledninger og avløpskummer i deler av 
Eidsvåg sentrum. Det har ikke vært kapasitet på avdelingen til gjennomføring i budsjettåret. En ser for 



seg at dette er bedret i 2014, idet enheten har fått tilsatt nye ressurser. Rådmannen ber derfor om 
tilførsel av prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,300 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,011 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0,300 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,289 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,589 mill og endret prosjektramme

600247 – VA - Kjøp og installasjon av vannmålere
Kommunestyret har vedtatt regulativ for vann- og avløpsgebyr, beregnet etter forbruk. Prosjektet ble 
derfor startet i 2013. 180 vannmålere ble kjøpt inn. Ca. 45 vannmålere er installert ved årsskiftet. 160 
av 950 abonnenter har foreløpig skrevet bestilling på vannmåler. Prosjektet fortsetter fortløpende. 
Rådmannen ber derfor om tilførsel av prosjektmidler for 2014, tilsvarende rest av rammen for 2013. 

Opprinnelig prosjektramme 1,000 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,319 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0,572 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,109 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,681 mill

600248 – VA - Renseanlegg for Eidsvåg vannverk
Endringer i kravene til drikkevann, har utløst behov for kvalitetsheving på vannrenseanlegget i 
Eidsvåg. Prosjektet - forstudie og konsekvensrapport, startet i 2013. Det fremkommer derav 
anbefalinger mht. valg av ulike typer renseanlegg.  Denne delen av totalprosjektet fortsetter i 2014.  
Rådmannen ber derfor om at prosjektet tilføres midler i 2014, tilsvarende ubenyttede midler fra 2013. 
Prosjektledelsen ser for seg at anbudsgrunnlag for selve byggeprosjektet, kan gjøres klart høsten 2014. 

Opprinnelig prosjektramme 1,500 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,131 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 1,000 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,369 mill
Nødvendig bevilgning 2014 1,369 mill

600264 – VA - Utbedring av lokaler for uteavdelingen – innvendige arbeider. 
Arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbedring av fasilitetene, med hensyn til de ulike arbeidsprosesser 
som utføres i bygningen. Dette krever skille mellom ren(vann) og skitten(avløp) sone inne i bygget.  
Prosjektet var tenkt gjennomført i sin helhet i budsjettåret 2013. Det er påbegynt, men stoppet opp på 
grunn av ressursmangel på enheten. Rådmannen presiserer at prosjektet må gjennomføres for å innfri 
AT sitt pålegg. En ber derfor om at prosjektet tilføres midler for 2014, tilsvarende restbeløpet fra 2013.
PS! Ramme for utvendige arbeider, ligger inne i budsjett for 2014 med 1,500 mill 

Opprinnelig prosjektramme 0,400 mill
Brukt pr. 31.12.13 0,054 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0,300 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,046 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,346 mill

600275 – VA - Vannskade på gbr. 26/2, O. Hole
Prosjektet var tenkt gjennomført i 2013. Mangel på ressurser i enheten er forklaringen på at det ikke 
ble igangsatt i budsjettåret. Rådmannen ønsker å lyse arbeidet ut på anbud i Doffin-basen, i løpet av 



våren 2014. Dette betinger at det bevilges prosjektmidler for 2014, tilsvarende ubenyttet ramme for 
2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,860 mill
Brukt pr. 31.12.13 0 mill
Bevilget for 2014 (K-sak 106/13) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2014 0,860 mill
Nødvendig bevilgning 2014 0,860 mill

Vurdering

Alle investeringene som rådmannen ber om tilleggsbevilgning til hadde bevilgning i 2013, men ble 
ikke oppbrukt, jf. vedlagte prosjektregnskap for investeringer i 2013.  I og med at KRD har presisert at 
investeringsregnskapet er ettårig må rådmannen be kommunestyret om bevilgningen på nytt hvis 
prosjektet ikke er ferdig og fortsatt har behov for midler. Det er dette som skjer i disse tilfellene.  

Mengden prosjekt opp mot tilgjengelig kapasitet i 2013 er hovedforklaringen på at ikke alle 
prosjektene kunne ferdigstilles i 2013. Bemanning på enhet for teknisk, samfunn og utvikling er nå på 
plass og rådmannen mener det skal være mulig å gjennomføre alle prosjektene som er satt opp for 
2014. Ny status for framdrift av investeringsprosjektene vil bli gitt etter 1. tertial.

Økonomiske konsekvenser

Lån gir normalt økte finanskostnader. I dette tilfellet er lån allerede tatt opp og er innarbeidet i 
kommunens økonomiplan. Kostnadene til investeringer i vann og avløp blir refundert fra innbyggerne 
ved økte gebyrer.

Betydning for folkehelse



TOTAL

RAMME

prosj. 

nr. Navn på prosjekt

Budsjett 

2013

Brukt pr. 

31.12.13

Rest + / 

overskrid - Brukt tidl. år

Brukt pr. 

31.12.13 Vedtatt    
1
)

600127 Badeplass  Eids vågleira 800 000 108 045 691 955 67 096 175 141 2 500 000

600147 Eids våg sentrum (apejungel ) 58 000 96 691 -38 691 774 146 870 837 10 000 000

600152 NOS - utvidelse 378 000 268 011 109 989 26 398 959 26 666 970 26 777 000

600156 Aktivi tets senter 79 000 99 697 -20 697 6 266 404 6 366 101 6 345 000

600158 Flerbruks ha l l 206 000 77 972 128 028 2 418 890 2 496 862 45 325 000

600169 Relokal i sering barnehage, barne-/kul turskole 3 000 000 3 598 383 -598 383 400 460 3 998 842 13 400 000

600171 NOS - påbygg kjøkken 0 52 486 -52 486

600217 Utbedring ledningsnett - vann 300 000 281 896 18 104 0 281 896 300 000

600218 Utbedring ledningsnett - avløp 300 000 11 336 288 664 0 11 336 300 000

600228 Skans en - digi ta l i sering eiendomsarkiv  331 000 331 811 -811 1 318 803 1 650 614 1 750 000

600231 Etabl . Parkerings plasser EIBUS og HELOMS 720 000 639 582 80 418 80 081 719 662 1 050 000

600234 IKT - investeringer 1 317 000 1 038 706 278 294 0 0 1 317 000

600240 Overførings ledning ti l  Raudsand 200 000 721 565 -521 565 318 346 1 039 911 6 150 000

600244 Adressering i  Nesset 50 000 26 441 23 559 7 609 34 050 1 000 000

600245 Oppgradering kommuneveg på  Meisa lstranda 273 000 61 310 211 690 326 762 388 072 600 000

600247 VA - vannmålere, innføring 400 000 291 262 108 738 28 222 319 484 1 000 000

600248 VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk 500 000 130 567 369 433 0 130 567 1 500 000

600252 Parkering prestegarden 762 000 851 642 -89 642 38 500 890 142 800 000

600257 Strandpromenade Eids våg sentrum 429 000 427 002 1 998 71 328 498 330 1 000 000

600258 Ti l tak energi - og kl imaplan 225 000 0 225 000 0 0 225 000

600259 Oppgradering SD-anlegg Eresfjord s kole 200 000 27 756 172 244 0 27 756 200 000

600260 Nøds trømsaggregat NOS 2 200 000 1 654 423 545 577 0 1 654 423 2 200 000

600261 Aktivi tets tjenesten - utstyr 150 000 194 050 -44 050 0 194 050 150 000

600262 Behovs utredning pleie og omsorg 500 000 0 500 000 0 0 500 000

600264 Utbedring loka ler ti l  uteavdel inga 100 000 54 112 45 889 0 54 112 400 000

600265 Tomter Furulund-fel tet, tomt 7 og 8 50 000 77 440 -27 440 0 77 440 250 000

600267 Omlegging vannledning i  Åsagarden v/Aarstad 150 000 151 455 -1 455 0 151 455 150 000

600268 Utstyr ti l  Nesset brann- og rednings tjeneste 255 000 266 904 -11 904 0 266 904 255 000

600269 Utbedring venti las j.anl . Nesset u - gyms al/garderobe 700 000 443 943 256 057 0 443 943 700 000

600270 Brannvogn Vistda l 656 250 656 250 0 0 656 250 656 250

600272 Kommunes tyresa l  - s toler og lydanlegg 200 000 119 438 80 563 0 119 438 200 000

600274 Eres fjord vannverk - bedring av vannkva l i tet 850 000 899 274 -49 274 0 899 274 850 000

600275 Vannskade gnr 26/2, O. Hole 860 625 0 860 625 0 0 860 625

600293 Helseløype 0 19 742 -19 742 0 19 742 0

Utgi fter ved sa lg av eiendom 0 62 266 0 62 266 0

SUM 17 199 875 13 741 460 3 520 681 38 515 603 51 165 871 128 710 875

1) Denne kolonnen er oppdatert iht. vedtatt budsjett 2013 inkl.  budsjettreguleringer, samt midler avsatt i økonomiplana (for 2013-2016).
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Saksopplysninger

Nesset kommune hadde omstillingsstatus i perioden 2009-13. Denne rapporten inneholder en 
sluttevaluering av programmet. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt 
vurdere programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til læring 
for Innovasjon Norges satsing på regional omstilling som helhet. Programmet er evaluert av Oxford 
Research AS. Alle omstillingskommuner gjennomfører en evaluering av programmet ved avslutning 
av omstillingsperioden. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt 
programmets organisering, innretting og måloppnåelse. 



Omstillingsprogrammet i Nesset ble iverksatt på bakgrunn av en langsiktig, nedadgående utvikling i 
kommunens befolkningstall. Særlig grendene i kommunen merket befolkningsnedgangen. Det hadde 
forekommet en utvikling der kommunen i økende grad ble en bokommune og der utpendlingen til 
nabokommunene økte. Det var ingen akutt situasjon som utløste satsingen. Nesset kommunes 
utfordringer med folketallsnedgang og bortfall av arbeidsplasser er alvorlige, men står ikke i en 
særstilling sammenlignet med andre kommuner i fylket. Nesset er del av en fungerende bo- og 
arbeidsmarkedsregion. 
Evaluators overordnede vurdering av omstillingsprogrammet i Nesset er at resultatene og aktiviteten 
står i forhold til ressursinnsatsen, utviklingspotensialet og programmets tilretteleggende innretting. 
Programmet viser tydelig hvilke utfordringer en næringsutviklingssatsing møter når potensialet for 
vekst og utvikling i næringslivet langt på vei er fraværende. Det var ikke mulig å oppnå en tydelig 
næringslivsforankring av satsingen. Kommunens næringsliv tok ikke eierskap til programmet, og kun 
et lite antall bedriftsrepresentanter hadde inngripen med omstillingsarbeidet. 
Programmets innretting og resultater vurderes av evaluator å være tydelig preget av det mulighets-
rommet programmet befant seg i. Potensialet for stimulering til næringsutvikling var svært begrenset, 
ettersom det kun i liten grad fantes bedrifter med evne og vilje til vekst og utvikling i Nesset. 
Utfordringen var et stadig synkende folketall, og det var derfor ikke unaturlig at innrettingen til 
programmet ble prosjekter som tilrettela for å styrke Nesset som bokommune. 
Tatt i betraktning programmets tidsramme og budsjett, og det begrensede potensialet for 
næringsutvikling, har Vekstkommuneprogrammet i Nesset realisert de aktiviteter og tiltak som kunne 
forventes. 
Evaluator oppfatter at kommunen var noe fraværende i utøvelsen av sin eierskap, mens styret fungerte 
tilfredsstillende. Administrasjonen arbeidet proaktivt med programmet. Omstillingsprogrammet hadde 
prosjektleder og prosjektmedarbeider i heltids-stillinger engasjert for hele perioden, hvilket sikret 
kontinuitet. Prosjektledelsen arbeidet strukturert og profesjonelt. 
Omstillingsprogrammets forankring var svak både i Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. 
Forankringen var begrenset til enkeltpersoner som var direkte involvert i styret eller i konkrete 
prosjekter. 
Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. De brukte imidlertid mindre ressurser på 
oppfølging av omstillings -  programmet i Nesset enn det som er vanlig i ordinære, fullskala 
omstillingsprogrammer. 
Omstillingsprogrammets sentrale målsettinger var å bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser 
(senere noe nedjustert) og tilflytting av 60 personer. ABS-kommune, reiseliv og industri og nyskaping 
ble valgt som innsatsområder for satsingen. Programmets formulerte mål er ikke nådd, og 
sannsynligvis er resultatene et godt stykke unna måltallene. 
Som del av omstillingsprogrammet er det iverksatt en rekke tiltak, og det kan vises til ulike resultater. 
Man har fått til mye, men målt opp mot målsettingene har ikke programmet vært vellykket. Det er få 
konkrete og substansielle resultater å vise til. Antall innbyggere og arbeidsplasser er redusert, samtidig 
som det er usikkert i hvilken utstrekning innsatsen har bidratt til å bremse denne utviklingen. 
Evaluator vil dessuten bemerke at måltallet knyttet til nye arbeidsplasser er urealistisk sett i forhold til 
innsatsen. Et visjonært mål kan være hensiktsmessig i prosessen med å oppnå støtte for etablering av 
en satsing, men realistiske, tidfestede og etterprøvbare målsettinger kan være nyttige når strategiske 
valg foretas i gjennomføringen av programmet. 
Evaluator vurderer det som svært uheldig at omstillingsprogrammet ikke får en tydelig organisatorisk 
videreføring. En slik videreføring er en eksplisitt målsetting for omstillingsprogrammer. En 
utviklingsorganisasjon kan bringe videre kompetansen som er opparbeidet i omstillingsprogrammet, 
og vil i tillegg utgjøre et permanent resultat av programmet.



Vurdering

Programmet følges opp med personellressurser våren 2014, ved at prosjektleder er tilført fire dager per 
måned for å følge opp programmet. Formålet er å avslutte påbegynte aktiviteter og høste resultater, 
samt formell avslutning av programmet i form av rapportering til fylkeskommunen. 
Omstillingsprogrammet som sådan får ingen direkte videreføring, og omstillingsorganisasjonen 
avvikles. Personene som utgjorde prosjektledelsen vil ikke lenger være del av utviklingsapparatet i 
kommunen.
Formannskapet overtar eierskapet til de prosjektene som får en videreføring, som for eksempel 
arbeidet med etablering av folkehøyskole og med utvikling av kommunesenteret. Kommunen ser for 
seg å arbeide videre med denne type utviklingsaktiviteter knyttet til bosettingsattraktivitet og 
viderefører dette arbeidet gjennom arbeidsgruppen Samfunnsutvikling ledet av rådmannen.

Økonomiske konsekvenser
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Tittel: Evaluering av omstillingsprogram i Nesset 

Undertittel: Sluttevaluering av omstillingsprogram  

Oppdragsgiver: Innovasjon Norge 

Prosjektperiode: November 2013 – januar 2014 

Prosjektleder: André Flatnes 

Forfattere: André Flatnes og Tor Borgar Hansen 

Kort sammendrag: Nesset kommune hadde omstillingsstatus i perioden 2009-13. Denne rapporten 
inneholder en sluttevaluering av programmet. Formålet med evalueringen er å 
vurdere resultater av satsingen, samt vurdere programmets organisering, innret-
ting og måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til læring for Innovasjon Norges 
satsing på regional omstilling som helhet.  
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Forord 

Nesset kommune hadde omstillingsstatus i period-
en 2009-13. Denne rapporten inneholder en slutt-
evaluering av programmet. Formålet med evaluer-
ingen er å vurdere resultater av satsingen, samt 
vurdere programmets organisering, innretting og 
måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til lær-
ing for Innovasjon Norges satsing på regional om-
stilling som helhet.  

Programmet er evaluert av Oxford Research AS. 
Oxford Research har omfattende erfaring med eva-
lueringer og analyser innen temaer som nærings-
klynger, forskning og utvikling, innovasjon, regio-
nalutvikling og kompetanseutvikling.  

Denne evalueringen er gjennomført i perioden fra 
november 2013 til januar 2014. Vår tilnærming har 
vært å primært benytte kvalitative metoder for å 
analysere prosjektets målsetninger og resultater.  

Arbeidet med evalueringen har vært utført av 
senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder) og 
senioranalytiker Tor Borgar Hansen. Underveis i 

evalueringen har vi hatt dialog med oppdragsgiver 
Jan Georg Langset i Innovasjon Norge og Eivind 
Vartdal Ryste i Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Vi har også hatt kontakt med John Helge Frøystad, 
prosjektleder for omstillingsprogrammet. Vi takker 
for et godt samarbeid.  

Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer. 
En lang rekke personer har bidratt med informa-
sjon og synspunkter til evalueringen. 

 

Kristiansand, januar 2014 

 

Harald Furre 

Adm. dir. 

Oxford Research AS 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

Alle omstillingskommuner gjennomfører en evaluer-
ing av programmet ved avslutning av omstillingsperi-
oden. Formålet med evalueringen er å vurdere resul-
tater av satsingen, samt programmets organisering, 
innretting og måloppnåelse. 

Omstillingsprogrammet i Nesset ble iverksatt på bak-
grunn av en langsiktig, nedadgående utvikling i kom-
munens befolkningstall. Særlig grendene i kommu-
nen merket befolkningsnedgangen. Det hadde fore-
kommet en utvikling der kommunen i økende grad 
ble en bokommune og der utpendlingen til nabo-
kommunene økte. Det var ingen akutt situasjon som 
utløste satsingen. Nesset kommunes utfordringer 
med folketallsnedgang og bortfall av arbeidsplasser 
er alvorlige, men står ikke i en særstilling sammen-
lignet med andre kommuner i fylket. Nesset er del av 
en fungerende bo- og arbeidsmarkedsregion. 

Evaluators overordnede vurdering av omstillingspro-
grammet i Nesset er at resultatene og aktiviteten 
står i forhold til ressursinnsatsen, utviklingspotensia-
let og programmets tilretteleggende innretting.  

Programmet viser tydelig hvilke utfordringer en nær-
ingsutviklingssatsing møter når potensialet for vekst 
og utvikling i næringslivet langt på vei er fraværende. 
Det var ikke mulig å oppnå en tydelig næringslivsfor-
ankring av satsingen. Kommunens næringsliv tok 
ikke eierskap til programmet, og kun et lite antall be-
driftsrepresentanter hadde inngripen med omstill-
ingsarbeidet.   

Programmets innretting og resultater vurderes av 
evaluator å være tydelig preget av det mulighets-
rommet programmet befant seg i. Potensialet for sti-
mulering til næringsutvikling var svært begrenset, 
ettersom det kun i liten grad fantes bedrifter med 
evne og vilje til vekst og utvikling i Nesset. Utford-
ringen var et stadig synkende folketall, og det var 
derfor ikke unaturlig at innrettingen til programmet 
ble prosjekter som tilrettela for å styrke Nesset som 
bokommune.  

Tatt i betraktning programmets tidsramme og bud-
sjett, og det begrensede potensialet for næringsut-
vikling, har Vekstkommuneprogrammet i Nesset re-
alisert de aktiviteter og tiltak som kunne forventes.   

Evaluator oppfatter at kommunen var noe fravær-
ende i utøvelsen av sin eierskap, mens styret funger-

te tilfredsstillende. Administrasjonen arbeidet proak-
tivt med programmet. Omstillingsprogrammet had-
de prosjektleder og prosjektmedarbeider i heltids-
stillinger engasjert for hele perioden, hvilket sikret 
kontinuitet. Prosjektledelsen arbeidet strukturert og 
profesjonelt.    

Omstillingsprogrammets forankring var svak både i 
Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. For-
ankringen var begrenset til enkeltpersoner som var 
direkte involvert i styret eller i konkrete prosjekter. 

Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet 
gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. 
De brukte imidlertid mindre ressurser på oppfølging 
av omstillingsprogrammet i Nesset enn det som er 
vanlig i ordinære, fullskala omstillingsprogrammer. 

Omstillingsprogrammets sentrale målsettinger var å 
bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser (senere 
noe nedjustert) og tilflytting av 60 personer. ABS-
kommune, reiseliv og industri og nyskaping ble valgt 
som innsatsområder for satsingen. Programmets 
formulerte mål er ikke nådd, og sannsynligvis er re-
sultatene et godt stykke unna måltallene.  

Som del av omstillingsprogrammet er det iverksatt 
en rekke tiltak, og det kan vises til ulike resultater. 
Man har fått til mye, men målt opp mot målsetting-
ene har ikke programmet vært vellykket. Det er få 
konkrete og substansielle resultater å vise til. Antall 
innbyggere og arbeidsplasser er redusert, samtidig 
som det er usikkert i hvilken utstrekning innsatsen 
har bidratt til å bremse denne utviklingen.  

Evaluator vil dessuten bemerke at måltallet knyttet 
til nye arbeidsplasser er urealistisk sett i forhold til 
innsatsen. Et visjonært mål kan være hensiktsmessig 
i prosessen med å oppnå støtte for etablering av en 
satsing, men realistiske, tidfestede og etterprøvbare 
målsettinger kan være nyttige når strategiske valg 
foretas i gjennomføringen av programmet.  

Evaluator vurderer det som svært uheldig at omstil-
lingsprogrammet ikke får en tydelig organisatorisk 
videreføring. En slik videreføring er en eksplisitt mål-
setting for omstillingsprogrammer. En utviklingsor-
ganisasjon kan bringe videre kompetansen som er 
opparbeidet i omstillingsprogrammet, og vil i tillegg 
utgjøre et permanent resultat av programmet. 
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Kapittel 2.    Evalueringens formål og metode 

I dette kapittelet beskrives evalueringens formål og 
den praktiske metoden benyttet i gjennomføringen 
av evalueringen. 

 

2.1  Evalueringens formål 

Alle omstillingskommuner gjennomfører en evaluer-
ing av programmet ved avslutning av omstillingsperi-
oden. Formålet med evalueringen er å vurdere resul-
tater av satsingen, samt programmets organisering, 
innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal også 
bidra til læring for Innovasjon Norges satsing «Re-
gional omstilling» som helhet. Gjennom systematise-
ring av resultater og erfaringer vil evalueringen gi 
innspill til fremtidig organisering av næringsutvik-
lingsarbeidet i kommunene og gi Innovasjon Norge 
kunnskap som kan anvendes ved oppstart av andre 
omstillingsprogrammer.  

Sluttevalueringen skal ta for seg et sett av problem-
stillinger som er spesifisert i Innovasjon Norges krav-
spesifikasjon knyttet til «sluttevaluering av omstil-
lingsprogram».  

 

2.2  Evalueringsmetode 

I evalueringsarbeidet har Oxford Research primært 
benyttet kvalitativ metode. Vi har i tillegg benyttet 
kvantitativ metode i form av registerdata, hvilket har 
bidratt til å sikre reliabilitet og validitet. 

2.2.1  Dokumentgjennomgang 

Evaluator mottok relevante dokumenter fra opp-
dragsgiver og fra omstillingsorganisasjonen ved opp-
start av evalueringen.  Følgende dokumenter er gjen-
nomgått av evaluator: 

 Søknad om omstillingsstatus 2008 

 Tilsagnsbrev fra MRFK 2008 

 Søknad om forlengelse av programmet 

 Strategiske planer 

 Handlingsplaner 

 Møteprotokoller fra omstillingsstyret 

 Årsmeldinger fra omstillingsorganisasjonen 

 Programstatusvurderinger 

 Presentasjoner av omstillingsprogrammet 

 Nettside til Nesset kommune 

Dokumentgjennomgangen ga evaluator en grunnleg-
gende oversikt over omstillingsprogrammets målset-
tinger, organisering og aktivitet. Sammen med malen 
for evaluering av omstillingsprogrammer utgjorde 
dokumentene grunnlaget for utarbeidelsen av inter-
vjuguider. 

2.2.2  Intervjuer 

Evalueringsteamet innhentet kvalitative data ved å 
intervjue et utvalg sentrale aktører. Informantene 
ble valgt ut delvis på grunnlag av innspill fra prosjekt-
leder for omstillingsprogrammet. Informantene 
fremgår av tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 

 Navn Aktør 
1 John Helge Frøystad 

Pia Therese Nordli 
Prosjektledelsen 

2 Rolf Jonas Hurlen 
Rigmor Brøste 
Anne Marit Svensli 
Odd Arne Langset 
Gunvor Frisvoll  
John Helge Frøystad 

Styret 

3 Rolf Jonas Hurlen Nesset kommune - Ordfører 

4 Liv Husby Nesset kommune - Rådmann 

5 Kari Gussiås 
Hege Jørstad 

Prosjekt Folk i alle hus 

6 Toril Melheim Strand Prosjekt Folkehøyskole 

7 Terje Bjerkan Prosjekt SMB-utvikling 

8 Eivind Vartdal Ryste Møre og Romsdal FK 

9 Jan Georg Langset Innovasjon Norge 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Før intervjuene ble gjennomført ble det utarbeidet 
intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-strukturerte 
intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men 
der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den må-
ten var det mulig for evaluator å følge informantens 
fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen 
som er nødvendig. 

2.2.3  Registerdata 

For å belyse utviklingstrekk i Nesset er to register-
datakilder benyttet. 

For det første er det innhentet statistikk fra SSB 
knyttet til antall arbeidsplasser og arbeidsledighet i 
perioden 2000-12 i Nesset, samt i Møre og Romsdal 
som helhet. Tallene er hentet fra SSBs Statistikkbank.  
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For det andre er det innhentet regnskapstall for be-
driftene. Oxford Researchs egen foretaks- og regns-
kapsinformasjonstjeneste (ORBIT) har tilgang til 
komplett regnskapsinformasjon for alle norske regn-
skapspliktige bedrifter i perioden 1995-12. 

 

2.3  Rapportens oppbygging 

Rapporten består av to datakapitler (kapittel 3 og 4). 
Informasjonen som presenteres i disse kapitlene er 
innhentet i dokumentgjennomgangen og intervjuene 
beskrevet over. Budskapet fra intervjuene er bear-
beidet og formulert av Oxford Research og represen-
terer en syntese av de utsagn som ble gitt. 

I kapittel 3 beskrives bakgrunnen for omstillingsstat-
usen, og omstillingsprogrammets organisering, sty-
ringsdokumenter og budsjettrammer. I tillegg omta-

les virkemiddelaktørenes rolle i programmet og pro-
grammets forankring.  

I kapittel 4 beskrives innholdet i omstillingsprogram-
met. Det gis først en beskrivelse av målsetningene 
som ble formulert for programmet, og de aktivitete-
ne og tiltakene som er gjennomført (omstillingspro-
grammets innretting). Deretter betraktes resultatene 
av omstillingsprogrammet, målt opp mot målset-
tingene for innsatsen og hva gjelder kommunen og 
næringslivets utviklingsevne. Til sist beskrives hvor-
dan utviklingsarbeidet i kommunen skal videreføres 
etter omstillingsperioden. 

Kapittel 5 inneholder evaluators vurdering av omstil-
lingsprogrammets organisering, aktivitet og målopp-
nåelse. 
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Kapittel 3.    Omstillingsorganisasjonen

I dette kapittelet beskrives bakgrunnen for omstil-
lingsstatusen, og omstillingsprogrammets organiser-
ing, styringsdokumenter og budsjettrammer. I tillegg 
omtales virkemiddelaktørenes rolle i programmet og 
programmets forankring. 

 

3.1  Bakgrunn for omstillingsstatus 

Nesset kommune i Møre og Romsdal hadde 2986 
innbyggere ved inngangen av andre kvartal 2013

1
. 

Kommunen har gjennom mange år opplevd en nega-
tiv befolkningsutvikling grunnet høy andel fraflytting. 
Næringsstrukturen har tradisjonelt vært karakteri-
sert av landbruk og industri. Arbeidsplasser har for-
svunnet blant annet innen aluminiumsindustri og på 
gjenvinningsanlegg som resultat av konkurser og 
nedskjæringer. Kommunens rolle som utpendler-
kommune er blitt sterkere de senere årene. Denne 
utviklingen skaper utfordringer særlig for utkant-
strøkene og bygdene i kommunen. 

Nesset kommune søkte allerede i 2004 om å bli en 
omstillingskommune. Høsten 2007 startet kommu-
nen på nytt samtalene med Møre og Romsdal fylkes-
kommune og Innovasjon Norge om muligheten for å 
oppnå omstillingsstatus. Kommunen ønsket å iverk-
sette tiltak med spesielt fokus på næringsutvikling 
for å snu den negative samfunnsutviklingen. Politike-
re med ordføreren i spissen og administrasjonen i 
kommunen var pådrivere i prosessen.  

Et omstillingsprogram er aktuelt å gjennomføre i en 
kommune eller regioner med tap av arbeidsplasser 
og sterk reduksjon i sysselsetting og folketall. Omstil-
lingen skal ha som målsetting å skape nye arbeids-
plasser og øke attraktiviteten til kommunen eller 
regionen. Et omstillingsprosjekt vil som regel gå over 
3-6 år. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge bidrar 
i prosessen med rådgivning og økonomisk støtte. 

Dialogen med fylkeskommunen resulterte i etable-
ringen av et omstillingsprogram i begrenset skala, 
ettersom utfordringene ble vurdert å være mindre 
enn hva som kreves for implementering av et fullska-
la program. Programmet fikk, etter vedtak om for-
lengelse av programmet i 2012, et totalt budsjett på 
ti millioner kroner, hvilket er vesentlig mindre enn 
ordinære omstillingsprogrammer har til rådighet. 
Nesset kommune valgte å kalle satsingen for «Vekst-

                                                                 
1 Tall hentet fra SSB 

kommuneprogrammet i Nesset». Programmet ble 
etablert i august 2009 og ble avviklet ved utgangen 
av 2013. Det ble gjennomført i regi av Nesset kom-
mune, med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskom-
mune, Utviklingsfondet, Nesset Sparebank og Nesset 
Næringsforum AS. 

 

3.2  Programmets organisasjon 

Organisasjonen i omstillingsprogrammet besto av 
programeier, omstillingsstyret og prosjektleder, i 
tråd med Innovasjon Norges modell for omstillings-
programmer.  

Programmets viktigste strategidokument var pro-
sjektdirektivet, som fastsatte programmets mandat, 
målsetninger og organisatoriske innretting. Prosjekt-
direktivet ble jevnlig oppdatert i programperioden, 
og ble vedtatt av og forankret i programstyret.   

3.2.1  Programeier 

Nesset kommune ved kommunestyret var eier av 
programmet «Nesset som vekstkommune». Kom-
munen styrte programmet gjennom strategidoku-
menter og jevnlige rapporteringer. Det var kommun-
en som gjennom dialog med Møre og Romsdal fyl-
keskommune sto bak etableringen av programmet. 
Ved oppstarten av programmet ble det fra kommu-
nens side ytret ønske om å knytte innsatsen tett til 
kommunen, blant annet gjennom konstruksjonen av 
begrepet «vekstkommuneprogrammet».     

3.2.2  Omstillingsstyret  

Styret for omstillingsprogrammet var i programmets 
første fase sammensatt av representanter fra kom-
munen og styret i næringshagen. Styret for nærings-
hagen, som besto av seks personer fra næringslivet, 
ble supplert med ordfører og rådmann i sammenset-
ningen av omstillingsprogrammets styringsgruppe, 
der ordfører hadde posisjonen som styringsgruppe-
leder. Møre og Romsdal fylkeskommune ved Regio-
nal- og næringsavdelingen og Innovasjon Norge var 
observatører i styret.  

Styret hadde dermed et relativt stort antall med-
lemmer, med av åtte faste medlemmer, i tillegg til 
varamedlemmer og observatører. Det ble diskutert 
ved ulike anledninger om antallet burde reduseres. 
Argumentet var at et høyt antall medlemmer kunne 



 

© Oxford Research AS 11 

medføre et redusert engasjement og mindre følelse 
av eierskap og ansvar.  

Informanter fastholder at styret fungerte tilfredsstil-
lende, men at enkelte styremedlemmer var noe 
passive. Styret var i vesentlig grad reaktivt og tok tak 
i de saker som ble presentert. Styret var i mindre 
grad en arena for diskusjon omkring satsingens stra-
tegiske innretting. Samtidig ble programmet gjen-
nomført basert på de strategi- og plandokumenter 
som var utarbeidet for satsingen, og styret hadde 
kontroll og mulighet til å gripe sterkere inn ved be-
hov. Strategien ga et vidt handlingsrom for prosjekt-
ledelsen, men styret har også avvist enkelte initiati-
ver fra prosjektledelsen. 

Ordfører og rådmann (frem til 2012) beskrives som 
aktive og som ressurser i arbeidet. Nesset kommune 
byttet rådmann i juni 2012. Rådmannen som kom 
inn i 2012 var mindre involvert i omstillingsarbeidet 
enn den foregående rådmannen. 

Informanter fremholder at styret for næringshagen 
kun i begrenset grad tok eierskap til omstillingspro-
grammet. Det var næringshagen som var i fokus for 
styret, mens omstillingsprogrammet var en oppgave 
som ble tillagt styret. Det ble skapt avstand til pro-
grammet ved at kommunen var eier og at innret-
tingen var tilretteleggende snarere enn bedriftsret-
tet. Prosjektledelsen opplevde at styret ikke fungerte 
som forutsatt, og at det var utfordrende å få etablert 
en tilfredsstillende dialog med styret.  

I forbindelse med den første programstatusvurder-
ingen i mai 2011 var styrets sammensetning og funk-
sjon et tema, men ettersom programmet opprinnelig 
var tenkt avsluttet i 2012 og det dermed var kort tid 
igjen av satsingen, valgte man å ikke foreta endring-
er på det tidspunkt. Det ble foretatt endringer i sty-
ret sent i 2012, som et resultat av vurderinger i for-
bindelse med programstatusvurderingen i oktober 
dette året. Styret ble redusert til fire personer, hvor-
av to ble valgt fra styret i næringshagen som repre-
sentanter for næringslivet, og ordfører og rådmann 
representerte kommunen. Representantene for nær-
ingslivet var nye i styret og fikk ikke grep om rollen i 
det ene året de var styremedlemmer, i henhold til 
prosjektledelsen, slik at man ikke oppnådde den 
oppgraderingen av styrets funksjon som var ønsket. 

Det ble gjennomført PLP-styreseminar for styret, der 
også den administrative ledelsen i omstillingspro-
grammet deltok. Alle aktiviteter fulgte PLP-metoden, 
med prosjektgjennomføring i tre faser og anbefalte 
styrings- og rapporteringsdokumenter.  

Alle nye prosjekter ble godkjent av styret før hoved-
prosjektet kunne iverksettes. Beslutningsmyndighe-
ten kunne delegeres til leder for styret. 

3.2.3  Prosjektledelse 

Ulike modeller for organisering og forankring av pro-
sjektorganisasjonen ble vurdert.  

Et alternativ var å plassere funksjonen i kommune-
administrasjonen. Kommunen har en ressurs til ut-
viklingsoppgaver i form av en næringskonsulent, og 
også rådmann og ordfører har samfunnsutviklings-
oppgaver. Alternativet ville sikre kommunens kon-
troll over anvendelsen av midlene, og koordinering 
med kommunens øvrige virksomhet. Dette ville sikre 
kommunal kontroll over programmet og tydelig pro-
filering av programmet som en kommunal satsing. 
Fra kommunalt hold ble det ytret ønske om denne 
organiseringsformen. En slik løsning ble imidlertid 
ikke akseptert av fylkeskommunen, som krevde en 
klar avgrensing mellom omstillingsorganisasjonen og 
kommunens ordinære administrasjon.  

Et annet alternativ var å plassere funksjonen i Nesset 
Næringshage, som er kommunen og næringslivets 
felles utviklingsorgan. Næringshagen er nært knyttet 
til Nesset Næringsforum, som er bedriftenes samar-
beidsorganisasjon. Næringshagen ble etablert i 2004 
og var del av SIVAs andre næringshageprogram frem 
til 2011. Næringshagen ble tatt opp i SIVAs tredje 
næringshageprogram fra januar 2013 som node i 
Aura Næringshage. En slik løsning kunne innebære 
etablering av omstillingsprogrammet som et prosjekt 
i næringshagen. 

Man endte opp med en mellomløsning, der omstil-
lingsprogrammet ble etablert med en egen organisa-
sjon, men fysisk lokalisert i næringshagen. Det ble 
dermed markert et skille mellom programmet og 
kommunen, samtidig som kommunen som eier had-
de formell styring med programmet. Prosjektledel-
sen ønsket å markere avstand til kommunen, og var 
derfor noe kritisk til begrepet «vekstkommunepro-
grammet», som dessuten ble oppfattet som tungt. 
Både næringslivet og kommunen var representert i 
styret, og hadde dermed innflytelse over gjennomfø-
ring og innretting. 

Programmet ble etablert på grunnlag av kommunens 
innsats, og etter en prosess med fylkeskommunen. 
Først da programmet var etablert og finansielle mid-
ler var bevilget til programmet, ble personell til pro-
sjektledelsen rekruttert.  

Administrasjonen besto av to personer, som arbei-
det proaktivt med programmet. Omstillingsprogram-
met hadde prosjektleder og prosjektmedarbeider i 
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heltidsstillinger engasjert for hele perioden. Gjen-
nomføringen av programmet var dermed preget av 
kontinuitet i personellressursene. Prosjektleder sto i 
stillingen i fire år, frem til utgangen av september 
2013, med noe oppfølging av programaktiviteter 
også etter dette. Reiselivsmedarbeideren sto i stil-
lingen ut 2013. Informanter beskriver prosjektledel-
sen som strukturert og profesjonelt gjennomført.    

 

3.3  Budsjett og ressursforbruk 

Møre og Romsdal fylkeskommune ga i november 
2008 tilsagn om tilskudd på inntil 1,5 millioner kro-
ner for 2009, til Vekstprogram i Nesset kommune. 
Midlene er hentet fra budsjettposten regionale ut-
viklingsmidler, som er overført fra Kommunal- og 
regionaldepartementet (kapittel 551 post 60). Til-
skuddet var avgrenset til 64,8 % av totale kostnader 
på 2 315 000,- kroner. 

Tabellen under viser programmets finansieringskil-
der og årlige beløp, slik dette ble angitt i tilsagns-
brevet fra Møre og Romsdal fylkeskommune. I ved-
taket sto det at fylkeskommunen tok sikte på tilsva-
rende bevilgninger for årene 2010 og 2011, slik at 
prosjektperioden ble totalt tre år.  

Tabell 2: Finansieringskilder og beløp 

Post Kroner 

Møre og Romsdal fylkeskommune 1 500 000 

Nesset kommune og lokale samarbeidspartnere 750 000 

Annen finansiering 65 000 

Totalt 2 315 000 
Kilde: Tilsagnsbrev fra Møre og Romsdal fylkeskommune, november 2008 

 
I søknaden om tilskudd for tredje prosjektår var 
kommunens bidrag på totalt 815 000,- kroner, inklu-
dert bidrag fra Nesset Sparebank. Fordelingen på 
ulike kilder fremgår av tabellen under. 

Tabell 3: Finansieringskilder, kommunens bidrag 

Kilde Kroner 

Kraftfondet 265 000 

Utviklingsfondet 100 000 

Nesset Sparebank 100 000 

Nesset Næringsforum (RDA-midler) 350 000 

Totalt 815 000 
Kilde: Søknad om tilskudd for tredje prosjektår 

 
Kommunens midler var hentet fra ulike eksisterende 
ordninger allokert til næringsutvikling. Kommunen 
hadde midler overført fra KRDs ordning for kompen-
sasjon for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift 
(kapittel 551 post 61), samt fra kraftinntekter. 

Følgende føringer var lagt til grunn for Møre og 
Romsdal fylkeskommunes bevilgning:  

 Nesset kommune og lokale samarbeidsparter 
bevilger minimum 50 % av fylkets bevilgning til 
vekstprogrammet. 

 Det etableres en egen vekstorganisasjon for arb-
eidet, adskilt fra kommuneadministrasjonens 
ordinære oppgaver. Det skal være en klar rolle-
fordeling mellom vekstorganisasjonen og kom-
munens administrative og politiske ledelse. 

 Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon 
Norge skal ha observatørstatus i vekstorganisa-
sjonens styre. 

 Vekstorganisasjonen skal i samråd med nærings-
livet i kommunen utvikle og spisse satsingsom-
rådene og tiltakene som skal gjennomføres i 
prosjektperioden. 

 Det skal rapporteres årlig på bruken av midlene. 

I den opprinnelige treårsperioden for programmet 
fra august 2009 til august 2012 bevilget fylkeskom-
munen totalt 4,5 millioner kroner til vekstprogram-
met. Nærings- og miljøutvalget gjorde i oktober 2011 
vedtak om å tildele 1,5 millioner kroner i støtte til 
andre prosjektår, og i april 2012 ble det tildelt 1,5 
millioner kroner til tredje prosjektår.  

I februar 2012 vedtok Regional- og næringsutvalget å 
støtte Nesset kommune med ytterligere to millioner, 
kroner slik at prosjektperioden kunne forlenges fram 
til ut 2013. En søknad om forlengelse av programmet 
med tre nye år frem til 2015, med årlig tilskudd fra 
fylkeskommunen på 1,8 millioner kroner, ble avvist.  

Fylkeskommunens administrasjon innstilte i saks-
fremlegget på avslag på søknaden om forlengelse ut 
2013, fordi næringsutviklingspotensialet i kommu-
nen ble betraktet som begrenset. Regional- og næ-
ringsutvalget valgte likevel å innvilge søknaden. 
Totalt mottok Nesset kommune dermed 6,5 millio-
ner kroner fra regionale utviklingsmidler til prosjek-
tet Nesset som vekstkommune i perioden 2009-13. 
Totale kostnader i samme periode var budsjettert til 
om lag ti millioner. Nesset som vekstkommune ble 
dermed finansiert med 65 % tilskudd fra fylkeskom-
munen. 

Midlene ble delvis anvendt til utvikling i form av per-
sonalressurser til to hele årsverk, og delvis som ut-
viklingsmidler. Prosjektledelsen hadde i underkant 
av én million kroner til rådighet til ulike aktiviteter 
per år. Prosjektledelsen måtte dermed være forsiktig 
med midlene, samtidig som aktiviteten var dimen-
sjonert ut fra budsjettet.  
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Tabellen under viser programmets årlige kapitalbe-
hov, slik dette ble angitt i tilsagnsbrevet fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

Tabell 4: Programmets årlige kapitalbehov  

Finansiør Kroner 

Vekstprogram, personalressurs 735 000 

Reiselivsutvikling, personalressurs 635 000 

Utviklingsmidler 945 000 

Totalt 2 315 000 
Kilde: Tilsagnsbrev fra Møre og Romsdal fylkeskommune, november 2008 

 
 

3.4  Inngripen med virkemiddelapparatet 

Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet 
gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. 
Informanter trekker frem at virkemiddelaktørenes 
kompetanse var viktig som en rettesnor i styrets be-
slutninger.  

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge fordelte i 
noen grad styremøtene mellom seg, slik at én av 
observatørene fra virkemiddelapparatet var til stede 
på hvert møte. Både fylkeskommunen og Innovasjon 
Norge brukte mindre tid og ressurser på å følge opp 
omstillingsprogrammet i Nesset enn det som er 
vanlig i ordinære, fullskala omstillingsprogrammer. 

Virkemiddelaktørene var pådrivere for gjennomfø-
ring av SMB-utvikling, som også mottok supplerende 
finansiering fra Innovasjon Norge. 

Det er gjennomført to programstatusvurderinger 
som del av virkemiddelapparatets styring av pro-
grammene. Prosessen og rapporten knyttet til den 
enkelte vurdering er også viktig for driften av pro-
grammet, ettersom man gjør opp status og tydelig-
gjør eventuelle justeringsbehov. Den første program-
statusvurderingen ble gjennomført i mai 2011 og 
den andre i oktober 2012. På vurderingsmøtene del-
tok prosjektledelsen, ledelsen i styret, virkemiddel-
aktørene Innovasjon Norge og Møre og Romsdal 
fylkeskommune og en ekstern prosessleder.  

Kommunikasjonen mellom virkemiddelaktørene og 
prosjektledelsen betegnes som god. Prosjektledelsen 
mener likevel Innovasjon Norge og Møre og Romsdal 
fylkeskommune kunne vært mer aktiv som pådriver 
og rådgiver i programmet. Virkemiddelaktørene selv 
beskriver sin rolle som tilgjengelig, men ikke proak-
tiv. Prosjektledelsen gir uttrykk for at man kunne 
ønsket seg en noe mer proaktiv rolle fra virkemid-
delaktørenes side når det gjelder formidling av kunn-
skap om beste praksis og metodikk knyttet til omstil-

lingsprogrammer. Omstillingskonferansen beskrives 
som nyttig for prosjektledelsen. 

Fylkeskommunen har støttet opp om aktiviteten i 
omstillingsprogrammet ved blant annet å koble på 
fylkeskommunale ressurser i Tettstedsprogrammet. 
Dette programmet innehar kompetanse om oppgra-
dering av tettsteder, samt finansielle midler til gjen-
nomføring av fysiske endringer i det aktuelle tettste-
det. Programmet er således komplementært med 
aktivitetene knyttet til utviklingen av kommunesen-
teret som er gjennomført som del av omstillingspro-
grammet.  

 

3.5  Programmets forankring 

Omstillingsprogrammets forankring var svak både i 
Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. For-
ankringen var begrenset til enkeltpersoner som var 
direkte involvert i styret eller i konkrete prosjekter.  

3.5.1  Politisk nivå i kommunen 

Forankringen i politisk nivå i kommunen var i all ho-
vedsak knyttet til ordføreren, som til gjengjeld var 
sterkt involvert i programmet, både som leder for 
styret og som pådriver for etableringen av satsingen.  

Kommunestyret foretok i 2009 er bevilgning for hele 
den opprinnelige treårsperioden, og overlot deretter 
omstillingsprogrammet til prosjektledelsen og den 
opprettede organisasjonen, som håndterte den ope-
rative gjennomføringen av programmet. I tillegg 
foretok kommunestyret en bevilgning i 2012, da pro-
gramperioden ble utvidet med halvannet år. Den for-
melle saksbehandlingen i kommunestyret og for-
mannskap var begrenset til disse to bevilgningene.  

Politikerne mottok imidlertid informasjon om aktivi-
teter og utvikling i programmet gjennom hele perio-
den. Oppfølgingen var regelmessig, men ikke tett. 
Prosjektledelsen møtte to ganger årlig i formannska-
pet, sammen med næringshagen, for å informere om 
aktivitet og fremdrift i programmet. Prosjektledelsen 
benyttet dessuten media aktivt for å informere be-
folkningen generelt om aktiviteten i omstillingspro-
grammet. I sum ga dette politikerne et bilde av om-
stillingsprogrammet, der signalene som ble fanget 
opp ga dem et positivt inntrykk av aktiviteten. 

3.5.2  Administrativt nivå i kommunen 

Kommuneadministrasjon var i mindre grad involvert 
i programmet, og hadde begrenset informasjon om 
aktiviteten i omstillingsprogrammet. Kommunikasjon 
mellom omstillingsorganisasjonen og kommunead-
ministrasjonen var ikke utstrakt. Rådmannen som 
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satt frem til juni 2012 var aktiv i programmet og i 
styret. Den nåværende rådmannen i Nesset kommu-
ne har i mindre grad vært involvert i programmet. 
Fra denne rådmannens posisjon var det utfordrende 
å definere egen rolle i programmet. Rådmannen var 
arbeidsgiver for prosjektledelsen, samtidig som le-
delsen også forholdt seg til styret. Aktiviteten i pro-
grammet var utenfor rådmannens formelle styring. 

Ellers var det en viss forankring av aktiviteter i om-
stillingsprogrammet gjennom direkte involvering av 
kommunalt ansatte. I de to prosjektene «Folk i alle 
hus» og «Folkehøyskole i Eresfjord» ble personer i 
kommuneadministrasjonen engasjert som prosjekt-
koordinatorer. Enkelte prosjekter innen reiselivssats-
ingen var koordinert med kulturavdelingen og øko-
nomiavdelingen i kommunen, mens et prosjekt om 
sentrumsutvikling involverte planavdelingen.  

Prosjektledelsen ønsket et fast kontaktpunkt for dia-
log med kommunen, men fikk ikke gjennomslag for 
dette, og reelt sett ble inngripenen mer tilfeldig. Det 
ble imidlertid i januar 2012 tatt initiativ til å etablere 
en avdeling i kommuneadministrasjonen som fikk 
navnet «Samfunns- og utviklingsavdelingen», som 
var underlagt rådmannen. I denne gruppen deltok 
omstillingsprogrammet, sammen med representan-
ter for ni andre fagområder i kommunen, og hadde 
dermed en arena for samordning mellom program-
met og kommunens ordinære næringsutviklings-
innsats. Rådmannbyttet medførte endrede priorite-
ringer og avdelingen ble ikke videreført. Funksjonen 
ble imidlertid videreført i en nedskalert form, som 
gruppen «Samfunnsutvikling» organisert under tek-
nisk avdeling i kommunen. Endringen beskrives av 
informanter som en nedprioritering av kommunens 
samfunnsutviklingsfunksjon. 

Programmets manglende forankring i kommunens 
administrasjon var tema i mange statusvurderinger 
og strategidiskusjoner der virkemiddelaktørene del-
tok. I henhold til informanter ble den manglende in-
tegrasjonen av programmet i kommunens øvrige 
aktivitet anerkjent og adressert, uten at en løsning 
ble funnet. Kommunens administrasjon forble uten 
konkret inngripen med omstillingsprogrammet gjen-
nom hele perioden.  

3.5.3  Næringslivet i kommunen 

Forankringen i næringslivet skjedde i hovedsak gjen-
nom næringshagen og næringsforumet, og var i stor 
grad begrenset til næringsaktørene som var involvert 
i styret. Næringshagen er næringslivets organ, selv 

om offentlige aktører som kommunen og SIVA er 
aktive støttespillere og deleiere.  

I tillegg var det på reiselivsfeltet noe inngripen med 
reiselivslaget, som ble reetablert i 2009 i forbindelse 
med omstillingsprogrammet. Reiselivslaget omfatter 
20-25 reiselivsbedrifter i kommunen. Bedriftene er i 
hovedsak små og uten ressurser til deltakelse i utvik-
lingsaktiviteter av den typen som ble gjennomført i 
omstillingsprogrammet. Bedriftene var ikke involvert 
i styringen av aktivitetene i programmet, men noen 
enkeltpersoner var involvert i konkrete aktiviteter.  

Tidlig i programperioden besøkte prosjektledelsen 
en rekke bedrifter, og det ble klarlagt at det var 
svært begrenset ønske om og vilje til vekst i nærings-
livet i kommunen. Følgelig var det et tynt nærings-
grunnlag å arbeide med for prosjektledelsen. Det fin-
nes enkelte utviklingsorienterte bedrifter i kommun-
en, men tendensen er at disse er utenlandsk eid og 
orientert, og ikke tilgjengelig og relevant for omstil-
lingsprogrammet å arbeide med. Prosjektledelsen 
presenterte omstillingsprogrammet ved en rekke an-
ledninger, men responsen fra næringslivet var svært 
begrenset. Prosjektledelsen ønsket og forsøkte å 
oppnå en tydelig næringslivsinvolvering og -forank-
ring, men dette viste seg svært utfordrende.  

Ut over dette har omstillingsprogrammet hatt direk-
te inngripen med bedrifter i prosjektet SMB-utvik-
ling, men arbeidsdelingen mellom omstillingspro-
grammet og næringshagen innebar at næringshagen 
fikk hovedansvaret for de bedriftsrettede prosjekte-
ne rettet mot nyskaping og bedriftsutvikling.  

Det var en markert avstand mellom aktiviteten i om-
stillingsprogrammet og i næringshagen, selv om 
samlokaliseringen medførte at den uformelle kom-
munikasjon var utstrakt. Det ble identifisert et behov 
for et bedre system for forankring av programmet og 
generell inngripen med næringslivet. Et felles forum 
var diskutert med næringshagen, men ikke realisert. 

Flere aktører i kommunen støttet opp under nær-
ingsutvikling og disponerte ressurser i den sammen-
heng. Disse var Nesset Næringshage/Næringsforum, 
landbruks- og næringskonsulent med saksbehandling 
av tre forskjellige fond, og omstillingsprogrammet. 
Rolleavklaringen var imidlertid tydelig. Det ble gjen-
nomført et arbeid for å avgrense og samordne aktivi-
teter, roller og ansvar mellom aktørene, og sam-
handlingen mellom dem ble tydeliggjort og var bra 
gjennom hele perioden. 
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Kapittel 4.    Målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet presenteres innholdet i omstillings-
programmet i Nesset. Det gis først en beskrivelse av 
målsetningene som ble formulert for programmet, 
og de aktivitetene og tiltakene som er gjennomført 
(omstillingsprogrammets innretting). Deretter be-
traktes resultatene av omstillingsprogrammet, målt 
opp mot målsettingene for innsatsen og hva gjelder 
kommunen og næringslivets utviklingsevne. Til sist 
beskrives hvordan utviklingsarbeidet i kommunen 
skal videreføres etter omstillingsperioden.  

 

4.1  Målstruktur 

I tilsagnsbrevet fra november 2008 var flere resultat-
mål definert for programmet. Det skulle etableres en 
organisasjon, utarbeides en handlingsplan og iverk-
settes tiltak innen innsatsområdene arbeid-, bo- og 
servicekommune (ABS-kommune), reiseliv, industri 
og nyskaping, energi og landbruk. Målsetting og 
strategier for programmet fremgår av boksen under. 

 

Målene for omstillingsprogrammet var basert på 
kommunens strategiske næringsplan fra 2009, som 
sto hierarkisk over mål- og strategidokumenter i pro-
grammet. Næringsplanen adresserte utfordringene 
kommunen og næringslivet opplevde som følge av 
avviklingen av 150 industriarbeidsplasser. Planen 
skulle være et virkemiddel for å gjøre Nesset kom-
mune til et mer attraktivt bosted, og sette fokus på 
etablering av nye virksomheter i tillegg til videreut-
vikling av eksisterende virksomheter. «Jeg velger 

meg Nesset» er den overordnede visjonen for kom-
munen.  

I løpet av programperioden ble det iverksatt en rek-
ke prosjekter og satsinger som støttet opp under 
målstrukturen. Den overordnede tilnærmingen var å 
arbeide for å gjøre Nesset til en mer attraktiv kom-
mune å bo i, samtidig som det ble samarbeidet med 
regionen forøvrig om etablering og opprettholdelse 
av arbeidsplasser. Det å skape aktivitet og bolyst ble 
definert som viktige satsingsområde for kommunen, 
og skulle medvirke til at innbyggerne både trives og 
ivaretas. 

I løpet av programperioden er det foretatt endringer 
både når det gjelder måltall for antall nye arbeids-
plasser programmet skulle bidra til å etablere, samt 
hvilke satsingsområder som skulle gjelde for pro-
grammet. Det ble foretatt en spissing av innsatsen 
ved at to innsatsområder ble tatt ut av programmet, 
mens ett innsatsområde ble nedtonet.  

I 2012 ble det søkt om forlengelse av omstillingspro-
grammet. I den forbindelse ble det definert mål og 
strategier for programperioden inkludert viderefø-
ringsfasen (frem til 2015):  

 Bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser i 
kommunen 

 Bidra til tilflytting av 60 personer 

Handlingsplanen for 2013 skisserte målsetting om 60 
nye innbyggere og 50 nye arbeidsplasser for omstil-
lingsperioden som helhet, hvilket innebar en halve-
ring av måltallet for antall arbeidsplasser.  

Spissingen og avgrensingen medførte klarere målset-
tinger og strategier. Det var klart definerte tiltak 
innen hvert innsatsområde, samtidig som grense-
gangen til næringshagen når det gjaldt industri og 
nyskaping ble konkretisert. Utover i perioden fikk 
omstillingsprogrammet ABS-kommune og reiseliv 
som sine hovedinnsatsområder, mens industri og 
nyskaping fikk en mindre sentral posisjon i satsingen. 
Næringshagen fikk ansvaret for næringsutvikling, 
selv om omstillingsprogrammet hadde noe aktivitet 
på dette området. Energi og Landbruk ble tatt ut 
som innsatsområder for omstillingsprogrammet, og 
det er ikke gjennomført noen aktiviteter innen disse 
innsatsområdene. Nesset Kraft fikk ansvar for utvik-
lingsaktivitet på energifeltet, mens kommunen fikk 
tilført ansvaret for utvikling innen landbruk 

Målsetting og strategier for omstillingspro-
grammet i Nesset kommune 

 Bidra til å skape 100 nye arbeidsplasser 

 ABS-kommune: Utvikle Nesset til et attrak-
tivt sted å bo og arbeide. 

 Reiseliv: Omsette Nesset sine fortrinn 
innen kultur, tradisjoner og naturopplevel-
ser til lønnsom forretningsdrift. 

 Industri og nyskaping: Skape flere arbeids-
plasser der Nesset har naturgitte kompa-
rative fortrinn. 

 Energi: Utnytte fortrinn som kraftkommu-
ne til å fremme næringsutvikling. 

 Landbruk: Opprettholde verdiskapingen i 
landbruket. 

Kilde: Tilsagnsbrev fra Møre og Romsdal fylke, 2008 
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Forlengelsessøknaden i 2012 skisserte programmets 
satsingsområder og aktivitetsfelt for de neste tre 
årene frem mot 2015 slik det fremgår av boksen 
under. 

 

Før etableringen av omstillingsprogrammet var det 
diskusjon om kommunens valgte innsatsområder. 
Fylkeskommunen var skeptisk til valg av reiseliv som 
innsatsområde, fordi potensialet for etablering av 
nye arbeidsplasser innen denne bransjen ble vurdert 
som begrenset. Fylkeskommunen hadde erfart at 
reiselivssatsing innebar betydelig risiko, og at stor 
innsats ga få og små resultater. I vedtaket om etab-
lering av omstillingsprogrammet var reiseliv likevel 
med som innsatsområde, etter overenskomst mel-
lom partene. 

Målsettinger og innsatsområder var fastlagt før pro-
sjektledelsen ble engasjert i sine stillinger. Prosjekt-
ledelsen hadde ikke kompetanse innen feltene ener-
gi og landbruk, hvilket var noe av årsaken til at disse 
innsatsområdene ble tatt ut av programmet.  

Programmet skulle bidra til å snu en negativ befolk-
ningsutvikling. Det ble klart for prosjektledelsen at 
målsettingen om hundre nye arbeidsplasser ikke ble 
betraktet som realistisk av formannskapet og politi-
kerne som hadde fastsatt den, men at det var et 
ønske om å være ambisiøse og å ha et mål å strekke 
seg etter.  

 

4.2  Omstillingsprosjektets innretting 

Omstillingsmidler kan benyttes til tilretteleggende 
prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. I boksen 
under skisseres Innovasjon Norges føringer for om-
stillingsprogrammer. 

 

Programmets aktivitetsfelt 

ABS-kommune  

Vekstkommuneprogrammet vil ta ansvar for: 

 Pådriver mot kommune og utbyggere for 
flere leiligheter og boligtomter 

 Mobilisere aktører til samarbeid 

 Gjennomføre analyser for å avdekke be-
hov 

 Prosjektledelse 

Reiseliv  

Vekstkommuneprogrammet vil ta massivt an-
svar for strategien «Reiseliv» i samarbeid med 
næringslivet og ha rollene: 

 Strategiutvikling – planlegging 

 Mobilisering av aktører 

 Operativ prosjektledelse 

Industri og nyskapning  

Omstillingsprogrammet tar medansvar for stra-
tegien i et nært samarbeid med Nesset Næ-
ringshage, som har denne strategien som sitt 
hovedområde. 

 Initiere og medfinansiere målrettede pro-
sjekt innenfor strategien 

 Kan være utøvende i tiltakene 

Kilde: Søknad om forlengelse av Vekstkommuneprogram-
met, 2012. 

Forvalting av omstillingsmidlene 

Omstillingsmidler er en tidsbegrenset ekstraor-
dinær innsats til utvikling av nye prosjekter, og 
et supplement til de ordinære virkemidlene.  

Omstillingsmidlene kan brukes til administra-
sjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleg-
gende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. 

Innovasjon Norge tilbyr dessuten flere verktøy 
(SMB-utvikling, næringsvennlig kommune, sty-
reseminar) som kan gjennomføres med finan-
siering fra omstillingsprogrammet. 

Tilretteleggende prosjekter 

Samfunns- og infrastrukturtiltak kan finansieres 
dersom de har stor betydning for en vellykket 
omstilling. Eksempler på slike prosjekter er: 

 Lokal mobilisering 

 Bygdeutvikling 

 Kompetanseutvikling 

 Utvikling av nettverk mellom bedrifter 

Bedriftsrettede prosjekter 

Midlene skal primært brukes til prosjekter i 
tidlig fase (forstudie og forprosjekt), for å avkla-
re potensial for hovedprosjekter. Midlene kan 
også gis til nyetableringer og i eksisterende 
bedrifter til: 

 Fysiske investeringer 

 Ekstraordinære etableringskostnader 

 Markedsundersøkelser 

 Prosess- og produktutvikling 

 Kompetanseheving 

 Konsulenthjelp 

Kilde: regionalomstilling.no 
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Programmet i Nesset omfattet en portefølje som i 
hovedsak besto av tilretteleggende prosjekter. Pro-
sjektet SMB-utvikling er imidlertid et tydelig eksem-
pel på et bedriftsrettet prosjekt. Til grunn for valg av 
vekting mellom de to typer prosjekter lå både opp-
fatninger om behov i omstillingsprosessen og poten-
sial i næringslivet for å arbeide bedriftsrettet. Er-
kjennelsen om at man i programmet manglet et be-
driftsgrunnlag å arbeide med kom tidlig i programpe-
rioden. Arbeidsdelingen med næringshagen innen 
innsatsområdet industri og nyskaping var også med-
virkende til fokuseringen på tilretteleggende prosjek-
ter.  

Prosjektideer hadde sitt utspring ulike steder. Kom-
munestyret og virkemiddelaktørene spilte inn enkel-
te prosjektideer, i tillegg til at prosjektledelsen og 
styret initierte prosjekter og aktiviteter i satsingen. 
Prosjektporteføljen ble utviklet etter hvert som pro-
grammet skred frem og muligheter ble identifisert. 
Informanter fremholder at noen prosjekter har man-
glet et tydelig eierskap, hvilket særlig er kritisk for 
høsting av resultater i perioden etter programavslut-
ning. 

Ettersom prosjektporteføljen i hovedsak besto av til-
retteleggende prosjekter må eventuelle effekter på 
etablering av arbeidsplasser eller økt folketall i kom-
munen forventes å inntreffe på lang sikt. Ved å arb-
eide på denne måten la programmet et langsiktig ut-
viklingsperspektiv til grunn. 

Omstillingsprogrammet organiserte sin aktivitet inn-
en de tre innsatsområdene ABS-kommune, reiseliv 
og industri og nyskaping. Sentrale aktiviteter innen-
for hvert område beskrives her i større detalj. 

4.2.1  ABS-kommune 

Det ble iverksatt flere prosjekter innen innsatsområ-
det Arbeid-, bo- og servicekommune. Reelt sett var 
aktiviteten i hovedsak begrenset til bosetting, etter-
som næringshagen håndterte «arbeid» og handels-
foreningen og kommunen håndterte «service».  

Sentrumsutvikling  

I arbeidet med å kartlegge og forstå bakgrunnen for 
fraflyttingen i Nesset ble det registrert en mangel på 
leiligheter. Omstillingsprogrammet utførte derfor en 
undersøkelse blant innbyggerne om behovet for lei-
ligheter, som informanter fremholder la grunnlaget 
for en utvikling i leilighetsbygging. Det er satt opp 30 
leiligheter i Eidsvåg i kjølvannet av undersøkelsen, 
mens nye 40-60 er prosjektert.  

Arbeidet med bygging av leiligheter i kommunesen-
teret betraktes av informanter som positivt. Prosjek-

tet ble iverksatt i 2010, og videreføres i regi av 
kommunen. 

Innflytterprosjekt  

Tilflyttingsprosjektet ble gjennomført i samarbeid 
med Molderegionen, etter initiativ fra omstillingsor-
ganisasjonen. Prosjektet omhandlet markedsføring 
av aksen Molde-Nesset som en bo- og arbeidsregion, 
for å øke tilflyttingen til Nesset. Grunnlaget for pro-
sjektet var en antakelse om at mange personer øns-
ker å bo i distriktene (Nesset) samtidig som de ar-
beider i mer sentrale områder (Molde). Molderegio-
nen trakk seg etter hvert noe ut av prosjektet, men 
prosjektet fikk en videreføring i form av et regionalt 
omdømmeprosjekt.  

Folk i alle hus  

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2010-13, med 
delfinansiering fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
Det var engasjert en egen prosjektkoordinator, an-
satt i kommunen, i 20 % stilling. Bygdelag i kommu-
nen var involvert i prosjektet.  

Bakgrunnen var eksistensen av om lag 100 fraflytte-
de småbruk og om lag 50 ubebodde bolighus i kom-
munen. Prosjektets hensikt var å øke bosetting og 
næringsutvikling gjennom tilrettelegging for økt om-
setning av ubebodde hus og fraflyttede bruk. Pro-
sjektkoordinator innhentet informasjon om aktuelle 
hus og bruk, gikk i dialog med eiere og markedsførte 
prosjektet aktivt. Prosjektet resulterte i noen tilflyt-
tere til Nesset, men færre enn de 40 man hadde som 
målsetting. Heller ikke en målsetting om fem nye 
arbeidsplasser ble nådd. Målsettingen for antall om-
satte bruk var ti, og man lyktes i å omsette dobbelt 
så mange. Omstillingsorganisasjonen betrakter pro-
sjektet som positivt og relativt vellykket. 

4.2.2  Reiseliv  

Reiselivsatsningen besto av mange mindre aktivite-
ter, organisert under en paraply med målsetting om 
å utvikle kommunen til en god reiselivsdestinasjon.  

I oppstartsfasen av omstillingsprogrammet ble det 
utarbeidet en reiselivsplan for kommunen. Prosjekt-
ledelsen var ansvarlig for arbeidet, mens en delta-
kergruppe fra reiselivsnæringen også var involvert. 
Planen ble senere vedtatt av kommunestyret som et 
kommunalt strategidokument. Den har vært ret-
ningsgivende for utviklingsinnsatsen på reiselivsfel-
tet, og en del av de identifiserte mulighetene er 
gjennomførte eller igangsatt. Planen reflekterte 
store vyer, og det ble etter hvert klart at det var be-
hov for å senke ambisjonsnivået.  
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Det er etablert samhandlingsarenaer på reiselivsfel-
tet på tvers av kommunegrenser. Høgskolen på Lille-
hammer er benyttet som kompetanseaktør på reise-
livsfeltet. Destinasjon Molde-Romsdal har også vært 
en samarbeidspartner.  

Blant prosjektene som ble gjennomført som det av 
reiselivssatsingen var infrastrukturprosjektene «Syk-
kelprosjektet Oppdal – Andalsnes», ny vei til turistat-
traksjonen Mardalsfossen og Aursjøveiprosjektet. 

Cruisedestinasjon Eresfjord  

Omstillingsprogrammet var initiativtaker til prosjekt-
et Cruisedestinasjon Eresfjord, i samarbeid med Nes-
set kommune og Molde og Romsdal Havn IKS. Pro-
sjektet ble gjennomført i perioden 2011-13. Det ble 
laget et hefte med informasjon om Eresfjord som ny 
cruisedestinasjon, der severdigheter kommer fram 
gjennom bilder og beskrivelser. I januar 2014 ble det 
klart at de første cruiseanløpene kan skje sommeren 
2014. 

4.2.3  Industri og nyskaping 

Innen innsatsområde industri og nyskaping er det 
gjennomført to prosjekter, knyttet til etablering av 
en folkehøyskole og konseptet SMB-utvikling.  

Folkehøyskole i Eresfjord  

Ideen om etablering av en folkehøyskole i Eresfjord 
har eksistert i mange år, og ble revitalisert som del 
av omstillingsprogrammet etter initiativ fra politisk 
hold i kommunen. Siktemålet er å etablere folkehøy-
skolen som bedrift med om lag ti ansatte, og boset-
ting av elever på skolen vil også ha ringvirkninger for 
øvrig næringsliv i kommunen. Det ble engasjert en 
prosjektkoordinator, ansatt i kommunen, i 50 % og 
senere 30 % stilling, for å håndtere prosjektet.  

En formell søknad fra kommunen til Kunnskapsde-
partementet i 2013 om etablering ble avslått. I 2014 
vil prosjektet etableres som en stiftelse, og kommu-
nen vil ta videre arbeidet med etableringen. Konsep-
tet for folkehøyskolen er langt på ferdig vei utviklet i 
omstillingsperioden, men prosessen frem mot eta-
blering har en lengere tidshorisont.  

SMB-utvikling 

Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling ble gjen-
nomført som en del av omstillingsprogrammet. Bak-
grunnen for initieringen var at prosjektledelsen fang-
et opp positiv omtale av konseptet på omstillings-
konferansen. Prosjektperioden gikk fra 2011 til 2013, 
med PWC engasjert som prosjektleder. 

17 virksomheter i Nesset gikk gjennom første fase 
(forstudie) av programmet, etter en aktiv rekrutte-

ring av bedrifter fra omstillingsorganisasjonens side. 
Programmet fikk positive tilbakemeldinger fra de 
deltakende virksomhetene, og samtlige bedrifter 
ønsket å gå videre til andre fase (forprosjekt). Ti 
bedrifter ble valgt ut for videreføring av prosjektet, 
med mål om å løfte egen virksomhet, styrke inntje-
ningen og sikre arbeidsplassene for de ansatte. 
Andre fase ble avsluttet i mars 2012.  

Flere bedrifter var forventet å gå i gang med hoved-
prosjekt i andre kvartal. Kun én bedrift gikk videre til 
hovedprosjekt, med oppstart i november 2012 og 
avslutning i løpet av 2013. Eirawater AS var bedriften 
som gikk videre til hovedprosjekt.  

 

Prosjektet som helhet blir av informanter vurdert 
som positivt, samtidig som det hadde vært ønskelig 
at flere bedrifter gikk videre med hovedprosjekt. 
Erfaringen var at bedriftene manglet ressurser i form 
av både tid og ressurser til å gjennomføre hovedpro-
sjekt. Bedriftene som kun gjennomfører forstudie 
eller i tillegg også forprosjekt sitter imidlertid også 

SMB-utvikling 

Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling er et 
utviklingsprogram for små og mellomstore be-
drifter med vekstpotensial. Programmet leveres 
som en rådgivningstjeneste og har som mål å 
utarbeide prosjektplaner for utviklingsprosjek-
ter i bedriftene. Verktøyet hjelper bedrifter 
med å realisere forretningsmuligheter.  

SMB-utvikling tilbys utvalgte bedrifter i omstil-
lingsområdet. Det gjennomføres først en kart-
legging av hvilke virksomheter i kommunen som 
har potensial for økt vekst og lønnsomhet, og 
gjennomføringsvilje. Bedriftene som etter den-
ne forstudien får tilbud om å delta i forprosjek-
tet, får hjelp til å utarbeide prosjektplaner for 
konkrete utviklingsprosjekter som skal gjen-
nomføres i hovedprosjektfasen.  

SMB-utvikling er avsluttet når forprosjektet er 
ferdigstilt, men bedriftene kan søke omstil-
lingsprogrammet eller Innovasjon Norge om 
midler til å gjennomføre et hovedprosjekt.  

SMB-utvikling gjennomføres som et prosjekt i 
regi av omstillingsprogrammet, men Innovasjon 
Norge bidrar i gjennomføringen, både operativt 
og finansielt, i forstudie- og forprosjektfasen av 
prosjektet. I praksis leveres SMB-utvikling av en 
ekstern konsulent.  

Kilde: regionalomstilling.no 
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igjen med en kompetanseheving som kan være av 
stor betydning for bedriftens videre utvikling. 

I hovedprosjektfasen tok omstillingsprogrammet i 
Nesset initiativ til et samarbeid med omstillingspro-
grammet i Sunndal, ved å bidra til å få iverksatt et til-
svarende prosjekt innenfor rammene av omstillings-
programmet i Sunndal. Hensikten var å etablere 
samhandlingsarenaer for bedriftene innenfor et stør-
re geografisk område og samtidig innenfor et felles 
arbeids- og bo-marked. De to omstillingsprogram-
mene gjennomførte forstudie og forprosjekt hver for 
seg, for så å samarbeide i hovedprosjektfasen. Totalt 
seks bedrifter gjennomfører hovedprosjekt, hvorav 
én fra Nesset og fem fra Sunndal. 

Informanter argumenterer for at programmet med 
fordel kunne hatt en lengre tidshorisont. Program-
mets opprinnelige tidsperiode var fra 2009 til 2012, 
hvilket medførte at man allerede i 2011 begynte å 
forberede seg på avslutning av satsingen. Man ville 
fått mer ro i gjennomføringen med en lengere tids-
periode for programmet.  

Arbeidet med programmet kom godt i gang, men 
mistet noe av fremdriften mot slutten av perioden, i 
henhold til informanter.  

  

4.3  Måloppnåelse 

Etablering av arbeidsplasser er satt opp som det 
viktigste målet i programmets mål- og strategidoku-
menter. Det er ikke dokumentert hvordan program-
met påvirket utviklingen i antall arbeidsplasser. Et 
opplegg for å dokumentere resultater når det gjelder 
etablering av arbeidsplasser ble anbefalt etablert 
snarest, i forbindelse med programstatusvurdering-
en i 2012. Virkemiddelaktørene tilbyr enkle rappor-
teringsverktøy for dette formålet, som for eksempel 
prosjektlederrapporten, men dette ble ikke tatt i 
bruk. Informantene er imidlertid samstemte i at 
dette målet ikke er nådd.  

Informanter fremholder at det er grunn til å tro at 
enkeltprosjekter i omstillingsprogrammet har bidratt 
til økt bosetting. Prosjektet «Folk i alle hus» og akti-
viteten som har støttet opp under sentrumsutvik-
lingen og byggingen av leiligheter har medført tilflyt-
ting til kommunen. Befolkningsutviklingen for Nesset 
kommune har flatet ut i løpet av omstillingsperio-
den, men befolkningsutviklingen har ikke snudd. I 
løpet av perioden har det forekommet mer enn 60 
tilflytninger til kommunen (brutto), hvilket var mål-
settingen som ble formulert i forbindelse med for-
lengelsessøknaden i 2012. Det er imidlertid også be-
tydelig utflytting, slik at befolkningstallet ikke øker.   

I søknaden i 2012 fører Nesset kommune opp følg-
ende som resultat av omstillingsarbeidet frem til da: 

 Prosjektet Folk i alle hus har engasjert mange i 
bygdelagene og bidratt positivt til bygdeutvikl-
ing. 

 Sentrumsprosjektet i Eidsvåg har skapt enga-
sjement, og det samme gjelder besøkssenter og 
boligutvikling i Eresfjord. 

 Undersøkelsen om behovet for leiligheter fikk 
stor oppslutning og la grunnlaget for satsing på 
leilighetsbygging. 

 Stedsanalyse for Eidsvåg som kommunesentrum 
har skapt engasjement blant innbyggerne og for-
ventninger om framtidig utvikling. 

 Reiselivsplan er utviklet og flere reiselivsrelater-
te prosjekter er etablert.  

 Prosjektet SMB-utvikling hadde høy deltakelse.  

 Mediedekning har skapt engasjement og for-
ventninger i kommunen, og bidratt til positiv 
omdømmebygging utad.  

Kommunen viser i søknaden at det for 2011 var posi-
tive trekk i folketallsutviklingen, mens antall årsverk 
fortsatte å synke. Det er ikke drøftet hvordan pro-
grammet påvirket disse utviklingstrekkene. 

Omstillingsprogrammet arbeidet systematisk med 
konkrete tiltak gjennom prosjektperioden. Tettsted-
utvikling, omsetting av småbruk, reiselivstiltak og 
SMB-utvikling er eksempler på tiltak som på sikt kan 
gi positive effekter for Nesset. Det er foreløpig for 
tidlig å måle effekter av arbeidet. Informantene 
fremholder at ettersom prosjektene har vært tilret-
teleggende og relativt små må man forvente at re-
sultatene først inntreffer på noe lengre sikt. Noen 
positive prosesser knyttet til blant annet stedsutvik-
ling er satt i gang og vil kunne gi resultater særlig om 
arbeidet videreføres i kommunen. Informantene tror 
antall arbeidsplasser og innbyggere i kommunen ville 
vært lavere uten omstillingsprogrammet, samtidig 
som det understrekes at kausaliteten er vanskelig å 
påvise.  

På reiselivsfeltet er det gjennomført en rekke tilret-
teleggende aktiviteter, men det er usikkert i hvilken 
grad disse har bidratt til næringsutvikling.  

Omstillingsprogrammet har bidratt til å få på plass et 
planverk for utviklingstiltak i kommunen. Disse doku-
mentene eksisterte ikke ved etablering av program-
met. Kartleggingen av boligbehov og reiselivsplanen 
er eksempler på slike plandokumenter, og disse vil 
være viktige for det videre arbeidet i kommunen.  

Utfordringsbildet er blitt tydeligere, hvilket innebæ-
rer en kompetanseheving for kommunen. Som et 
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resultat av omstillingsprogrammet er kommunen nå 
i sterkere grad i stand til å vurdere hvilke utfordring-
er kommunen står overfor og hvilke muligheter man 
har til å håndtere disse. 

Tiltakene Nesset har iverksatt har fokus på Nesset 
som bokommune, og med den geografiske plasse-
ringen Nesset har virker dette fornuftig. Satsingen på 
industri og nyskaping hadde mindre fokus i den tidli-
ge fasen, men man kom etter hvert i gang med blant 
annet SMB-utvikling som et tilbud til bedrifter i kom-
munen. Spørsmålet er om kommunen trengte om-
stillingsprogrammet for å gjennomføre dette. Tiltak 
som tilrettelegging for leiligheter i sentrum bør kun-
ne håndteres av kommuneadministrasjonen, og det 
samme gjelder enkle tilflyttings- og markedsførings-
tiltak. Utvikling av tettstedet Eidsvåg kan videreføres 
i samarbeid med fylkeskommunens Tettstedspro-
gram. SMB-utvikling kan føres videre i regi av Aura 
Næringshage, der bedriftene kan søke støtte fra 
Innovasjon Norge.  

Foreløpig er det vanskelig å måle effekter av pro-
sjektarbeidet, men det kan vises til en del konkrete 
resultater i enkeltprosjekter. Det er for eksempel 
omsetting av småbruk, bygging av leiligheter i sen-
trum og ulike reiselivstiltak. Mye er forstudiearbeid, 
og det tar tid før effekter på folketall og arbeidsplas-
ser manifesterer seg. 

Informanter argumenterer for at det er nødvendig å 
ha et langsiktig perspektiv på resultater, gitt den 
innrettingen omstillingsprogrammet hadde.   

 

4.4  Kommunens og næringslivets omstil-
lingsevne  

En viktig målsetning for omstillingsprogrammet er å 
bidra til å styrke næringsutviklingsevnen i området.  

4.4.1  Overordnede indikatorer 

For å belyse den overordnede næringsutviklingen i 
kommunen i perioden 2000-12 er fire indikatorer be-
nyttet: 

 Sysselsetting 

 Arbeidsledighet  

 Bedriftenes omsetning  

 Andelen bedrifter som går med overskudd 

For hver av disse indikatorene sammenlignes utvik-
lingen i Nesset og Møre og Romsdal som helhet. 

 

 

Sysselsetting  

Figur 1 viser sysselsettingsutviklingen i Nesset og 
Møre og Romsdal i tidsrommet 2000-12. For å gjøre 
dataene lett å sammenligne, er tallene indeksert. 
Indeksverdien er 100 i år 2000, og tallene viser hvor-
dan sysselsettingen har utviklet seg i forhold til dette 
året. Sysselsettingstallene er basert på arbeidssted 
(ikke bosted). I år 2000 var det 1139 sysselsatte i 
Nesset. I perioden 2000-12 er sysselsettingen redu-
sert med 17 %, og det er en særlig markert nedgang i 
fra 2009, da omstillingsprogrammet ble etablert. For 
Møre og Romsdal fylke har sysselsettingen i samme 
periode økt med 12 %. 

Arbeidsledighet 

Figur 2 viser arbeidsledighetstall i Nesset og Møre og 
Romsdal, blant personer fra 15 til 74 år, i perioden 
2000-12. Gjennom perioden har Nesset de fleste 
årene hatt noe høyere arbeidsledighet enn fylkes-
gjennomsnittet, men hovedbilde er at arbeidsledig-
heten har utviklet seg likt i Nesset og i Møre og 
Romsdal.  

Bedriftenes omsetning 

Figur 3 viser bedriftenes totale omsetning i Nesset 
og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. For å gjøre 
utviklingen lett å sammenligne, er tallene indeksert. 
Indeksverdien er 100 i år 2000, og tallene viser hvor-
dan omsetningen har utviklet seg i forhold til dette 
året. Kun omsetningstall for de virksomhetene som 
er regnskapspliktige er inkludert. I år 2000 omsatte 
bedriftene i Nesset for 142 millioner kroner. Omset-
ningen har i 2012 økt til 307 % av nivået i 2000, hvil-
ket er noe sterkere enn for fylket som helhet. Bedrif-
tene i Møre og Romsdal har samlet hatt en sterk om-
setningsøkning i perioden. Denne er først og fremst 
knyttet til noen få, store foretak.

2
  

Bedriftenes lønnsomhetsutvikling 

Bedrifter er avhengig av tilfredsstillende lønnsomhet 
for å overleve på sikt. Figur 4 viser andelen bedrifter 
som går med overskudd i årene 2000-12 i Nesset og 
Møre og Romsdal. I løpet av perioden har andelen 
bedrifter som går med overskudd i Nesset grovt sett 
fulgt utviklingen i fylket som helhet.   

                                                                 
2 Det er få bedrifter i datagrunnlaget for Nesset i 2000 (n=55). Gjennomsnittsstørrel-
sen på bedrifter har økt fra 2,8 til 4,3 millioner i perioden. Økningen skyldes primært 
et mer robust datagrunnlag, det vil si at eksisterende bedrifter er inkludert i data-
grunnlaget. I tillegg har det kommet til noen nyetableringer. 
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Figur 1: Indeksert sysselsettingsutvikling i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Sysselsetting etter ar-
beidssted. Indeksverdi = 100 i år 2000. 

 

Figur 2: Arbeidsledighet i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Prosent. 
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Figur 3: Indeksert omsetningsutvikling for bedriftene i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Indeksverdi 
= 100 i år 2000. 

 

 

Figur 4: Andel bedrifter som går med overskudd i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Prosent. 
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4.4.2  Kommunens utviklingsevne 

Omstillingsprogrammet hadde ikke et særlig fokus 
på etablering av utviklingskompetanse og det var 
ikke satt noen mål i den sammenheng. Programmet 
engasjerte kompetansemiljøer i ulike prosjekter, 
men da primært som leverandører til det konkrete 
prosjektet, og ikke som bidrag til oppbygging av ut-
viklingskompetanse i kommunen. 

I forbindelse med programstatusvurderingen i 2012 
ble det anbefalt at Innovasjon Norges konsept «Nær-
ingsvennlig kommune» ble vurdert gjennomført. 
Verktøyet kartlegger hvor godt kommunens tjenes-
ter overfor næringslivet fungerer og identifiserer de 
viktigste forbedringspunktene. Prosjektledelsen var 
en pådriver for dette, men kommunen ønsket ikke å 
iverksette dette prosjektet på det daværende tids-
punkt. «Næringsvennlig kommune» er imidlertid på 
agendaen, men det er ikke endelig bestemt at det 
skal gjennomføres. 

Som del av omstillingsprogrammet er det avholdt 
kurs i PLP-metoden, og det planlegges et nytt kurs 
med deltakelse fra relevant personell i kommunens 
administrasjon.  

4.4.3  Næringslivets utviklingsevne 

Omstillingsprogrammet i Nesset har i liten grad på-
virket utviklingsevnen til næringslivet i kommunen. 
Med unntak av SMB-utvikling og noe aktivitet på rei-
selivsfeltet, har ikke aktivitetene i programmet vært 
bedriftsrettet.  

4.5  Videreføring av organisasjonen 

Særlig i det siste året av programmet var det fokus 
på hvordan videreføring av oppgaver skulle foregå 
og hvordan man kunne sikre at metoder/verktøy 
som var utviklet kunne videreføres.  

I forbindelse med programstatusvurderingen i 2012 
ble det påpekt at et prosjekt for hvordan oppgavene 
skulle videreføres burde iverksettes snarest, for 
eksempel ved å benytte det opplegget som Innova-
sjon Norge tilbyr.  

Programmet følges opp med personellressurser vår-
en 2014, ved at prosjektleder er tilført fire dager per 
måned for å følge opp programmet. Formålet er å 
avslutte påbegynte aktiviteter og høste resultater, 
samt formell avslutning av programmet i form av 
rapportering til fylkeskommunen.  

Omstillingsprogrammet som sådan får ingen direkte 
videreføring, og omstillingsorganisasjonen avvikles. 
Personene som utgjorde prosjektledelsen vil ikke 
lenger være del av utviklingsapparatet i kommunen. 
Kommunen ønsker å avslutte programmet og alle 
prosjektene som har vært en del av dette.  

Formannskapet overtar eierskapet til de prosjektene 
som får en videreføring, som for eksempel arbeidet 
med etablering av folkehøyskole og med utvikling av 
kommunesenteret. Kommunen ser for seg å arbeide 
videre med denne type utviklingsaktiviteter knyttet 
til bosettingsattraktivitet.   
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Kapittel 5.    Oppsummering og lærdommer 

Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs vurde-
ringer av omstillingsprogrammet i Nesset, basert på 
de data som er presentert i de to foregående kap-
itlene.  

 

5.1  Grunnlaget for satsingen 

Omstillingsprogrammet i Nesset ble iverksatt på bak-
grunn av en langsiktig, nedadgående utvikling i kom-
munens befolkningstall. Særlig grendene i kommu-
nen merket befolkningsnedgangen. Det hadde fore-
kommet en utvikling der kommunen i økende grad 
ble en bokommune og der utpendlingen til nabo-
kommunene økte. Det var ingen akutt situasjon som 
utløste satsingen. Nesset kommunes utfordringer 
med folketallsnedgang og bortfall av arbeidsplasser 
er alvorlige, men står ikke i en særstilling sammen-
lignet med andre kommuner i fylket. Nesset er del av 
en fungerende bo- og arbeidsmarkedsregion. 

 

5.2  Vurdering av organiseringen 

Organisasjonen i omstillingsprogrammet besto av 
programeier, omstillingsstyret og prosjektleder. Eva-
luator oppfatter at kommunen var noe fraværende i 
utøvelsen av sin eierskap, mens styret fungerte til-
fredsstillende og prosjektledelsen ble utført på pro-
fesjonelt vis. 

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge forfekter ge-
nerelt sett det syn at omstillingsorganisasjonen skal 
plasseres adskilt fra kommunens administrasjon.  
Adskillelsen skal være både organisatorisk og fysisk. 
Bakgrunnen for dette er ønsket om å synliggjøre om-
stillingsprogrammet som en tidsbegrenset og eks-
traordinær utviklingsinnsats, avgrenset fra kommu-
nens ordinære virksomhet og med en forankring i 
næringslivet. Samtidig er det ansett som viktig at 
kommunen som formell eier også tar et reelt eier-
skap til satsingen. Det formelle eierskapet innebærer 
ansvar for utarbeidelse av målsettinger ved etable-
ring av satsingen, samt gjennom styret ansvar for 
justeringer i målstruktur og strategier i gjennomfø-
ringsperioden, i den grad det vurderes å være behov 
for dette. De to dimensjonene avstand til kommunen 
og aktivt eierskap kan stå i motsetning til hverandre, 
og for Nessets del synes avstanden til kommunen å 
ha gått på bekostning av programmets forankring i 
kommunen. Dette er særlig uheldig ettersom omstil-

lingsprogrammets organisasjon ikke får en viderefø-
ring. Den opparbeidede utviklingskompetansen er i 
liten grad forankret i kommuneadministrasjonen, og 
går dermed langt på vei tapt.   

Styret for programmet fungerte tilfredsstillende. Det 
var reaktivt og ved at det tok tak i de saker som ble 
presentert, og var i mindre grad en arena for disku-
sjon omkring satsingens strategiske innretting. Næ-
ringslivets representanter hadde fokus på nærings-
hagen, mens omstillingsprogrammet var en oppgave 
som ble tillagt styret. Det ble skapt avstand til pro-
grammet ved at innrettingen var tilretteleggende 
snarere enn bedriftsrettet. Et forsøk i 2012 på å 
styrke styrets funksjon ved å redusere antall med-
lemmer førte ikke frem.   

Administrasjonen arbeidet proaktivt med program-
met. Omstillingsprogrammet hadde prosjektleder og 
prosjektmedarbeider i heltidsstillinger engasjert for 
hele perioden, hvilket sikret kontinuitet. Prosjektle-
delsen arbeidet strukturert og profesjonelt.    

Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet 
gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. 
De brukte imidlertid mindre ressurser på oppfølging 
av omstillingsprogrammet i Nesset enn det som er 
vanlig i ordinære, fullskala omstillingsprogrammer. 

Omstillingsprogrammets forankring var svak både i 
Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. For-
ankringen var begrenset til enkeltpersoner som var 
direkte involvert i styret eller i konkrete prosjekter. 

 

5.3  Vurdering av måloppnåelse 

Omstillingsprogrammets sentrale målsettinger var å 
bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser (senere 
noe nedjustert) og tilflytting av 60 personer. ABS-
kommune, reiseliv og industri og nyskaping ble valgt 
som innsatsområder for satsingen. Programmets 
formulerte mål er ikke nådd, og sannsynligvis er re-
sultatene et godt stykke unna måltallene.  

Resultatene av omstillingsprogrammet følger av det 
potensialet som fantes i kommunen, og den innrett-
ingen man valgte for programmet som følge av det-
te. Programmet omfattet en portefølje som i hoved-
sak besto av tilretteleggende prosjekter. Prosjektet 
SMB-utvikling er imidlertid et tydelig eksempel på et 
bedriftsrettet prosjekt. Til grunn for valg av vekting 
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mellom de to typer prosjekter lå både oppfatninger 
om behov i omstillingsprosessen og potensial i næ-
ringslivet for å arbeide bedriftsrettet.  

Ettersom prosjektporteføljen i hovedsak besto av til-
retteleggende prosjekter må eventuelle effekter på 
etablering av arbeidsplasser eller økt folketall i kom-
munen forventes å inntreffe på lang sikt. Ved å arb-
eide på denne måten la programmet et langsiktig ut-
viklingsperspektiv til grunn. 

Som del av omstillingsprogrammet er det iverksatt 
en rekke tiltak, og det kan vises til ulike resultater. 
Man har fått til mye, men målt opp mot målsetting-
ene har ikke programmet vært vellykket. Det er få 
konkrete og substansielle resultater å vise til. Antall 
innbyggere og arbeidsplasser er redusert, samtidig 
som det er usikkert i hvilken utstrekning innsatsen 
har bidratt til å bremse denne utviklingen.  

På reiselivsfeltet er det gjennomført en rekke tilret-
teleggende aktiviteter, men det er usikkert i hvilken 
grad disse har bidratt til næringsutvikling. Det synes 
imidlertid klart at det ikke er skapt særlig mange nye 
arbeidsplasser som resultat av aktiviteten. 

Trolig er antallet skapte arbeidsplasser som følge av 
omstillingsprogrammet lavt, men det har manglet et 
adekvat rapporteringssystem for resultater i omstil-
lingsprogrammet, slik at konkrete tall ikke foreligger.  

Evaluator vil dessuten bemerke at måltallet knyttet 
til nye arbeidsplasser er urealistisk sett i forhold til 
innsatsen. Et visjonært mål kan være hensiktsmessig 
i prosessen med å oppnå støtte for etablering av en 
satsing, men realistiske, tidfestede og etterprøvbare 
målsettinger kan være nyttige når strategiske valg 
foretas i gjennomføringen av programmet.  

Ressursinnsatsen i form av personellressurser, to 
personer over en periode på fire år, og budsjettet for 
omstillingsprogrammet, er liten for å snu den type 
strukturelle utfordringer som Nesset kommune sto 
overfor i 2008, da søknaden om omstillingsstatus ble 
sendt, og fremdeles står overfor i 2014.  

Omstillingsprogrammet i Nesset hadde et totalt bud-
sjett på ti millioner kroner, en gjennomføringsperio-
de på litt over fire år og en innretting der tilretteleg-
gende prosjekter dominerte. Dimensjoneringen og 
innrettingen tilsier at resultatene kun i begrenset 
grad kan forventes å inntreffe i løpet av programpe-
rioden. Det er derfor nødvendig å ha et langsiktig 
perspektiv på resultatoppnåelse. 

Evaluator vurderer det som svært uheldig at omstil-
lingsprogrammet ikke får en tydelig organisatorisk 
videreføring. En slik videreføring er en eksplisitt mål-
setting for omstillingsprogrammer. En utviklingsor-

ganisasjon kan bringe videre kompetansen som er 
opparbeidet i omstillingsprogrammet, og vil i tillegg 
utgjøre et permanent resultat av programmet. Or-
ganisasjonen kunne vært koordinert med arbeidet i 
Aura Næringshage, med grunnfinansiering fra kom-
munens kraftfond.  

Slik som situasjonen er nå er det usikkert om kom-
munens utviklingsevne er vesentlig styrket, og til en 
viss grad returnerer kommunen til situasjonen som 
eksisterte ved etableringen av omstillingsprogram-
met i 2009. Noen prosesser, som for eksempel arbei-
det med etablering av en folkehøyskole, vil bli vide-
reført av kommunen, mens andre prosesser nok 
stopper opp.   

 

5.4  Evaluators overordnede vurdering 

Evaluators overordnede vurdering av omstillingspro-
grammet i Nesset er at resultatene og aktiviteten 
står i forhold til ressursinnsatsen, utviklingspotensia-
let og programmets tilretteleggende innretting. Pro-
grammet viser tydelig hvilke utfordringer en næ-
ringsutviklingssatsing møter når potensialet for vekst 
og utvikling i næringslivet langt på vei er fraværende. 

Programmets innretting og resultater vurderes av 
evaluator å være tydelig preget av det mulighets-
rommet programmet befant seg i. Potensialet for sti-
mulering til næringsutvikling var svært begrenset, 
ettersom det kun i liten grad fantes bedrifter med 
evne og vilje til vekst og utvikling i Nesset. Utford-
ringen var et stadig synkende folketall, og det var 
derfor ikke unaturlig at innrettingen til programmet 
ble prosjekter som tilrettela for å styrke Nesset som 
bokommune.  

Dette innebar at det ikke var mulig å oppnå en tyde-
lig næringslivsforankring av satsingen. Kommunens 
næringsliv tok ikke eierskap til programmet, og kun 
et lite antall bedriftsrepresentanter hadde inngripen 
med omstillingsarbeidet. Næringslivsrepresentanter 
deltok i styret. Disse synes å være rekruttert fra 
næringslivet mer enn å representere næringslivet 
som helhet. På reiselivssiden var også næringslivs-
forankringen svak, ettersom mange av bedriftene er 
små og sesongbaserte, og ofte sidegeskjefter for 
driverne, og dermed mangler vekstpotensial. Gjen-
nomføring av prosjektet SMB-utvikling innebar en 
målrettet bedriftsutviklingsinnsats fra programmets 
side. Kompetansen som tilføres de deltakende be-
driftene gjennom denne aktiviteten er tilpasset de-
res behov, og bedriftens soliditet blir dermed styr-
ket. Det er grunn til å anta at nytteverdien for delta-
kerne er stor. Samtidig er det betegnende at kun én 
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deltakende bedrift avanserte til hovedprosjekt, og 
prosjektet SMB-utvikling bekreftet dermed at poten-
sialet for næringsutvikling var lite. Det er derfor for-
ståelig at omstillingsprogrammet nedtonet sin sat-
sing på næringsutvikling, og i stedet satset på å styr-
ke attraksjonen som bokommune.   

Tatt i betraktning programmets tidsramme og bud-
sjett, og det begrensede potensialet for næringsut-
vikling, har Vekstkommuneprogrammet i Nesset re-
alisert de aktiviteter og tiltak som kunne forventes.   

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om det er 
ønskelig å bruke verktøyet «Regional omstilling» i 
kommuner som står overfor strukturelle utfordringer 
med befolkningsnedgang, og der innsatsen i liten 
grad er næringsrettet. For Nessets del var omstil-
lingsprogrammet ikke svar på en akutt situasjon der 
det var behov for omfattende innsats i løpet av kort 
tid, og utfordringene ble da heller ikke vurdert som 
alvorlige nok til å kvalifisere for et ordinært omstil-
lingsprogram. Evaluator mener det bør vurderes å 
forbeholde regionale utviklingsmidler for mer akutte 
situasjoner, der generering av arbeidsplasser er mer 
fremtredende i aktiviteten som gjennomføres. For 
kommuner med synkende befolkningstall og et næ-
ringsliv med liten evne og vilje til vekst, bør andre 
virkemidler eventuelt benyttes. 
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Nesset kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/1473-24

Saksbehandler: Vivian Høsteng

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 21/14 20.03.2014

Søknad om fritak som medlem av råd for eldre og funksjonshemma - valg av nytt 
medlem og varamedlem

Vedlegg
1 Vedr. søknad om fritak fra Anne Marie Alstad - forslag til nytt varamedlem

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 11.03.2014 fra Anne Marie Alstad.

Anne Marie Alstad fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i råd for eldre 
og funksjonshemma.

Som nytt medlem velges…………………..

Som personlig varamedlem velges……………..

Saksopplysninger

I brev datert 11.03.2014 har Anne Marie Alstad søkt om fritak fra sitt verv som fast medlem i råd for 
eldre og funksjonshemma. 

Rådets sammensetning er pr. i dag slik:
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Anne Marie Lervoll Magne Reitan
Ingvar Hanset Kari Nerland
Anne Marie Alstad Gerd Myklebust

Politisk representant
Medlem Varamedlemmer
Lynn Brakstad 1. Mellvin Steinsvoll

2. Edmund Morewood



Anne Marie Lervoll er leder, og Ingvar Hanset er nestleder.

Hjemmel for fritak finnes i kommunelovens § 15 nr 2:

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet. 

Leder i råd for eldre og funksjonshemma er orientert om saken, og opplyser i brev av 12.03.2014 at
personlig varamedlem Gerd Myklebust er informert om at hun blir fast medlem i rådet. Som personlig 
varamedlem foreslås Lovise Eidsør.

Om opprykk og nyvalg står følgende i kommunelovens § 16 nr. 3:

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn

Vurdering

Søknad om fritak begrunnes med helsemessige årsaker, og kravene i kommunelovens § 15 nr. 2 
vurderes oppfylt. 

I følge kommunelovens § 16 nr. 3 skal det velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
Dersom kommunestyret velger inn Gerd Myklebust som fast medlem må det i tillegg velges personlig 
varamedlem for henne. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Betydning for folkehelse

Ingen





Nesset kommune Arkiv: U60

Arkivsaksnr: 2014/91-2

Saksbehandler: Hege Jørstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 4/14 11.02.2014

Nesset kommunestyre 22/14 20.03.2014

Høring - Endringer i alkoholloven - åpningstider for salg av alkoholholdig drikk 
mv.

Vedlegg
1 Høring om endringer i alkoholregelverket - Åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv
2 Høringsnotat om åpningstider
3 Lokal forskrift - alkoholholdig drikk

Rådmannens innstilling

Nesset kommune slutter seg til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til følgende endringer i lov 2. 
juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven):

 Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 
17. mai.

 Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
 Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 

17. mai.

Nesset kommune ber om at regelverk for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via 
internett eller telefon fra AS Vinmonopolet endres. Utlevering kan skje tilsvarende salgstider (kl. 
20.00 hverdager og 18.00 lørdager) for alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent i 
dagligvarehandelen.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 11.02.2014 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 11.02.2014

Nesset kommune slutter seg til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til følgende endringer i lov 2. 
juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven):

 Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 
17. mai.



 Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
 Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 

17. mai.

Nesset kommune ber om at regelverk for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via 
internett eller telefon fra AS Vinmonopolet endres. Utlevering kan skje tilsvarende salgstider (kl. 
20.00 hverdager og 18.00 lørdager) for alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent i 
dagligvarehandelen.

Saksopplysninger

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet forslag til endringer i alkoholloven, med høringsfrist 
28.4.2014. Høringen er todelt:

Lovforslag vedrørende:
 Åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker åpne jul-, nyttårs-, påske- og 

pinseaften.
 Åpne for salg av alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på 

valgdager og dager for folkeavstemning. 

Vurdering om endring av regelverk vedrørende:
 Når utlevering alkoholholdig drikk bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet 

kan skje.

Nesset kommune har fire butikker med salgsbevilling for alkohol opp til 4,7 volumprosent, Bunnpris 
Eidsvåg, Coop Prix Eidsvåg, Coop Eresfjord og Coop Vistdal. De tre siste har post i butikk og dermed 
også utlevering fra AS Vinmonopolet.

Bakgrunn for høringen er bred debatt om å endre bestemmelsene om forbud av salg på enkelte dager,
samt ulike regler for dagligvarebutikker og Vinmonopolet. 

Gjeldende rett er gitt i alkoholloven:
 § 3-4, salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, 

nyttårs-, påske-, og pinseaften og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingvalg, 
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

 § 3-7, salg og utlevering av drikk under 4,7 volumprosent i dagligvarehandelen ikke skal skje 
på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingvalg, 
kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.

Vinmonopolet har avtale med posten om utlevering av alkoholholdig drikk via postkontor, post i 
butikk og hjemkjøring. Utlevering skal bare skje i Vinmonopolets åpningstid, hverdag mellom kl.
08.30 - 18.00, lørdag 08.30 – 15.00. 

Vurderinger

Bakgrunnen for forbudet på valgdagen har endret seg i takt med utviklingen i samfunnet. Forbudet
skulle hindre at folk møtte opp beruset på valgdagen. Forbudet om skjenking av alkohol på valgdagen 
er tidligere opphevet, og i dagens samfunn er det mange som forhåndsstemmer. Dermed er forbudet av 



salg i Vinmonopolet og dagligvarehandelen på valgdagen blitt en symbolregel uten nevneverdige 
konsekvenser. 

Bakgrunn for forbudene mot salg fra Vinmonopolet på 1. og 17. mai, jul-, nyttårs-, påske-, og 
pinseaften er at tilgjengelighetsbegrensinger virker hemmende på forbruket som igjen påvirker 
skadeomfanget. Dagene er knyttet til høytider og for mange langfri, dette kan gi et økt alkoholkonsum
og behovet for beskyttelse kan være ekstra stort, spesielt i forhold til barn. Konsekvensene er likevel 
marginale da det er tillatt med salg av alkohol under 4,7 volumprosent i dagligvarehandelen disse 
dagene, med unntak av 1. og 17. mai når det er stengt. 

Utlevering av alkohol via post i butikk skjer kun i vinmonopolets åpningstider, dette hevdes å være 
upraktisk og ikke kunne ta ut varer i dagligvarehandelens åpningstid. Begrensede åpningstider 
begrenser tilgjengeligheten, noe som påvirker konsum og skadeomfang positivt. Ved bestilling og 
utlevering via post i butikk går det noe tid, dette medfører mindre grad av impulskjøp enn i 
vinmonopolets butikker. Nesset kommune har lokal forskrift om salgstider for alkoholholdig drikk 
under 4,7 volumprosent (hverdager 08.00 - 20.00 og lørdag 08.00 - 18.00). Et alternativ kan være å 
utvide tidspunkt for utlevering til samme tidsrom. Skal utleveringstiden utvides utover dette (for 
eksempel til butikkens åpningstid) må lokal forskrift også endres.

Endringer i alkoholloven vil ikke ha stor betydning for butikkene i Nesset med salgsbevilling/post i 
butikk. De har uansett åpent disse dagene og ingen behov for økt bemanning i følge styrere ved Coop 
Eresfjord og Prix Eidsvåg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Nesset kommune.

Betydning for folkehelse
Høringsnotatet har vært til vurdering hos folkehelsekoordinator og NAV Nesset, de har ingen 
merknader til foreslåtte endringer utover det som kommer frem i høringsnotatet.
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2. Oversikt over høringsnotatets forslag 

I høringsnotatet her foreslås det å åpne for at AS Vinmonopolet kan holde sine butikker 

åpne jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften. Det foreslås videre å åpne for salg av 

alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet og dagligvarebutikker på valgdager og dager 

for folkeavstemning. 

Høringsinstansene blir videre bedt om å vurdere om det bør gjøres endringer i 

regelverket for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk bestilt via internett 

eller telefon fra AS Vinmonopolet. 

 

3. Bakgrunn 

Bevillingsordningene og statlige rammer for når omsetning av alkoholholdig drikk kan 

finne sted, er sentrale virkemidler i alkoholpolitikken, da begrensninger i 

tilgjengeligheten er av de mest effektive virkemidlene for å redusere skader fra 

alkoholbruk. Tilgjengelighetsbegrensninger i form av at salg krever bevilling og at 

bevillingshaver må forholde seg til statlige og kommunale rammer for utøvelse av 

bevillingen, er derfor viktige og nødvendige. 

Detaljene rundt hvordan disse rammene skal utformes, må imidlertid vurderes når det 

oppstår behov for det. For et par år tilbake var det en bred debatt om skjenketidene. 

Det ble da avklart at det var politisk flertall for at vi fortsatt skal ha statlige normal- og 

maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk, og at disse ikke skulle endres.  

Senere har vi fått en debatt om det er behov for å endre bestemmelsene som gir forbud 

mot salg på enkelte dager. Ikke minst er det reist spørsmål ved om det er 

hensiktsmessig å ha ulike regler for dagligvarebutikkene og Vinmonopolet.   

 

4. Gjeldende rett 

De statlige rammene for når salg av alkoholholdig drikk kan skje, er gitt i alkoholloven  

§ 3-4 for salg av drikk over 4,7 volumprosent fra AS Vinmonopolet og i alkoholloven  

§ 3-7 for salg av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol i 

dagligvarehandelen. 

Bestemmelsene om hvilke dager det ikke er tillatt å selge alkoholholdig drikk, finner vi 

i bestemmelsenes tredje ledd.  

For salg av øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 volumprosent alkohol 

eller mindre, gjelder følgende: 

”Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og 

helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 

kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov.”  

For AS Vinmonopolet gjelder følgende bestemmelse: 

”Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jul-, 

nyttårs-, påske- og pinseaften og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 

kommunestyrevalg og på folkeavstemning vedtatt ved lov.”  
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Reglene er sammenfallende, med det unntak at salg på jul-, nyttårs-, påske- og 

pinseaften er tillatt for øl og annen alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 

volumprosent eller mindre, mens det er forbudt å selge sterkere drikker disse dagene. 

Tidligere hadde man også bestemmelser som forbød skjenking av brennevin på enkelte 

dager, men disse er nå opphevet, jf. Ot.prp. nr. 86 (2003–2004). 

Vinmonopolet kan inngå avtale med transportører om å levere ut varer bestilt via telefon 

og nettbutikk. Vinmonopolet har i dag en distribusjonsavtale med Posten om levering 

av slik alkoholholdig drikk via postkontor, post i butikk og ved hjemkjøring. Utlevering 

må skje innenfor Vinmonopolets åpningsdager og -tider, som etter loven § 3-4 kan være 

mellom klokken 08.30 og 18.00 på hverdager og klokken 08.30 og 15.00 på lørdager. 

Kravet til utleveringstider er tatt inn i distribusjonsavtalen. 

Alkoholloven § 2-5 første ledd gir tidsbegrensninger for utlevering av alkoholdig drikk 

ved privat innførsel. Begrensningene tilsvarer bestemmelsene for salg fra 

Vinmonopolet, slik at det er forbudt med salg på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, samt 

på valg- og folkeavstemningsdager, og slik at utlevering må skje innenfor tider som 

tilsvarer de maksimale åpningstider for AS Vinmonopolet. 

 

5. Departementets vurdering 

5.0 Åpningsdager 

Bakgrunnen for forbudene mot salg på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften og forbud mot 

salg på valg- og folkeavstemningsdager er at tilgjengelighetsbegrensninger virker 

hemmende på forbruket som igjen påvirker skadeomfanget. At forbudene gjelder de 

nevnte dager har kulturelle og historiske begrunnelser.  

Etter departementets oppfatning har tiden løpt fra forbudet mot salg på valgdagene. 

Formålet med forbudet var å understreke det høytidelige ved valghandlingen og å 

forebygge at personer møter beruset opp for å avgi stemme. Imidlertid vil 

departementet peke på at skjenkeforbudet for brennevin på valgdager allerede er 

opphevet, og at det uansett omsettes alkohol på valgdagen. Videre skal det påpekes at 

dagens valgordning innebærer at svært mange forhåndsstemmer. Forbud mot 

alkoholsalg på valgdagen blir dermed en symbolregel uten særlig faktisk innhold.  

Når det gjelder jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften stiller saken seg noe annerledes. 

Dagene er knyttet til høytider og for mange til langfri, perioder hvor vi vet at det 

konsumeres mye alkohol og hvor behovet for beskyttelse kan være ekstra stort. På den 

annen side må det kunne legges til grunn at å åpne for salg fra Vinmonopolet på disse 

dagene, bare vil ha marginale alkoholpolitiske konsekvenser, ikke minst fordi salg av øl 

mv. fra dagligvarehandelen uansett er tillatt disse dagene.  

Flere åpningsdager vil påvirke kostnadene til Vinmonopolet, og det er ikke gitt at 

endringen totalt sett vil innebære en positiv økonomisk gevinst for AS Vinmonopolet. 

Flere åpningsdager vil også ha konsekvenser av personalpolitisk art, jf. blant annet at 

monopolets ansatte per i dag har tariffestet fri på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften. Se 

nærmere under administrative og økonomiske konsekvenser i punkt 5. 

Departementet skal bemerke at oppheving av forbudet mot salg disse dagene ikke auto-

matisk vil føre til åpne butikker. Innenfor de rammene alkoholloven setter, er det opp til 
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kommunene å vurdere hvilke salgstider de vil tillate. Også butikkene og Vinmonopolet 

må vurdere hva slags åpningstider og -dager som er ønskelige når de søker om 

bevilling. Når det gjelder det statlig eide Vinmonopolet, bør de faktiske åpningsdagene 

besluttes av Vinmonopolet selv i samråd med eier. I vurderingene må blant annet 

personalpolitiske og bedriftsøkonomiske hensyn inngå. 

5.1 Tidspunkt for utlevering 

Det er stilt spørsmål ved om det er hensiktsmessig å holde på regelen om at Posten og 

eventuelle andre utleverere AS Vinmonopolet måtte inngå avtale med, må holde seg til 

Vinmonopolets åpningstider ved utlevering av alkoholholdig drikk. Dette gjelder både 

der varene hentes på postkontor/post i butikk og der varene leveres ut av Posten.  

Det kan hevdes at det er upraktisk at Posten ikke kan levere ut i den åpningstiden de 

leverer ut andre varer. Merk imidlertid at post i butikk uansett i en del tilfeller har 

andre åpningstider enn vertsbutikken. Ulike åpningstider for ulike serviceoppgaver 

under samme tak er derfor ikke unikt for utlevering av alkoholholdig drikk.  

Bakgrunnen for dagens ordning tilsvarer begrunnelsen for bestemmelsen om 

åpningstidene til Vinmonopolet: Begrensede åpningstider begrenser tilgjengeligheten, 

noe som påvirker konsum og skadeomfang i positiv retning. 

Ved utleveringer etter bestilling til Vinmonopolet per telefon eller internett, går det 

imidlertid noe tid mellom bestilling og utlevering. Dette innebærer at vi ikke i samme 

grad som ved kjøp i fysiske butikker vil snakke om impulskjøp. Slik sett slår 

begrunnelsen bak tidsbegrensningen ikke til i like stor grad som for fysiske utsalg. 

Dette taler for å endre ordningen slik at utlevering ikke begrenses av Vinmonopolets 

åpningstider. På den annen side skal det påpekes at utviklingen går i retning av stadig 

kortere utleveringstid for varer bestilt på nett, noe som svekker argumentasjonen over.  

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om ordningen for utlevering bør 

endres. Dersom utlevering ikke lenger skal begrenses av Vinmonopolets åpningstider, 

ber departementet om høringsinstansenes syn på om utleverer i prinsippet bør stilles 

fritt til å foreta utlevering hele døgnet eller om det bør settes andre tidsbegrensninger, 

for eksempel tilsvarende salgstidene for øl, slik at adgangen ble utvidet til kl. 20.00 på 

hverdager og til kl. 18.00 på lørdager.  

Det blir videre spørsmål om en ev. endring for AS Vinmonopolet bør følges av 

tilsvarende endring for adgangen til utlevering av privatimportert vare, jf. at det også 

her er en annen enn selger som utleverer varen. Departementet ber om 

høringsinstansenes syn også på dette. 

 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Åpning for salg av alkohol på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften, samt dager for valg og 

folkeavstemning, vil innebære administrative og økonomiske konsekvenser for AS 

Vinmonopolet. Det må antas at flere åpningsdager vil føre til noe mersalg, men de 

ekstra dagene vil også ta salg fra øvrige salgsdager. Dette påvirker behovet for 

bemanning og de totale kostnadene til AS Vinmonopolet, og det er ikke gitt at 

endringen totalt sett vil innebære en positiv økonomisk gevinst for AS Vinmonopolet.  
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I tillegg er det slik at Vinmonopolets ansatte har tariffestet at de har fri jul-, nyttårs-, 

påske- og pinseaften. Å åpne butikkene disse dagene, vil kreve forhandlinger og 

løsninger med fagforeningene, og vil uansett medføre konsekvenser for de ansatte i 

form av ugunstig arbeidstid. Dessuten er det slik at Vinmonopolet har utfordringer 

knyttet til ufrivillig deltid fordi mange handler i tilknytning til helgene. Åpning de 

aktuelle dagene vil kunne forsterke dette. 

I denne forbindelse minnes det imidlertid om at det i prinsippet vil være AS 

Vinmonopolet som, i samråd med eier, vurderer om utvidet adgang til salg skal 

utnyttes, jf. ovenfor under punkt 4.1. 

Åpning for salg av alkohol i dagligvarehandelen på valgdager vil imidlertid ikke antas å 

medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for 

dagligvarehandelen. Butikkene er uansett åpne disse dagene, og det vil heller være slik 

at en lovending her vil føre til redusert behov for å informere om at alkohol ikke kan 

selges denne dagen.  

Eventuell endring av tidsinnskrenkningene for utlevering av alkoholholdig drikk vil 

være en forenkling for utleverere, og vil ikke innbære økonomiske eller administrative 

konsekvenser av betydning. 

 

7. Merknader til lovforslaget 

Merknader til forslagene om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv: 

Til § 2-5 andre ledd:  

Bestemmelsen angir hvilke dager det er forbudt å utlevere alkoholholdig drikk ved 

privatimport. Bestemmelsen er endret slik at den ikke lenger omfatter jul-, nyttårs-, 

påske- og pinseaften og stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 

kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Etter dette er det kun på søn- og 

helligdager samt på 1. og 17. mai at utlevering er forbudt, noe som tilsvarer 

bestemmelsene i §§ 3-4 og 3-7 om salg av alkoholholdig drikk.  

Til § 3-4 tredje ledd: 

Bestemmelsen angir hvilke dager det er forbudt å selge alkoholholdig drikk fra AS 

Vinmonopolets utsalg. Bestemmelsen er endret slik at den ikke lenger omfatter jul-, 

nyttårs-, påske- og pinseaften og stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, 

kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. Etter dette er det kun på søn- og 

helligdager samt på 1. og 17. mai at salg er forbudt, noe som tilsvarer bestemmelsen i § 

3-7 om salg av alkoholholdig drikk som inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller 

mindre.  

Til § 3-7 tredje ledd: 

Bestemmelsen angir hvilke dager det er forbudt å selge alkoholholdig drikk som 

inneholder 4,7 volumprosent alkohol eller mindre fra innehaver av kommunal 

salgsbevilling. Bestemmelsen er endret slik at den ikke lenger omfatter jul-, nyttårs-, 

påske- og pinseaften. Etter dette er det kun på søn- og helligdager samt på 1. og 17. mai 

at salg er forbudt, noe som tilsvarer bestemmelsen i § 3-4 om salg av sterkere 

alkoholholdig drikk fra AS Vinmonopolet. 
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8. Lovforslaget 

I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. gjøres følgende 

endringer: 

§ 2-5 andre ledd skal lyde: 

 Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og 

helligdager, 1. og 17. mai.   

§ 3-4 tredje ledd skal lyde: 

Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.  

§ 3-7 tredje ledd skal lyde: 

Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og 

helligdager, 1. og 17. mai.  
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Høring- felles oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal

Vedlegg
1 Ang. høringsrunden om oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal
2 Vedrørende oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn - Til høyring i kommunane i Møre 

og Romsdal
3 Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn - Til høyring i kommunane i Møre og Romsdal

Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre er positiv til en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre 
og Romsdal.  Nesset kommune ønsker å slutte seg til ei slik fellesordning.
Kommunestyret har ellers følgende uttale til saken.

 Ordninga bør omfatte barn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt som følge av 
kommunal plassering i institusjon, fosterhjem og spesialskole. 

 Fristen for å søke om oppreisning bør være to år fra den dato ordninga blir kunngjort.
 Nesset kommune slutter seg til forslaget om at ramma for oppreisning bør være på mellom 

200 000 og 725 000 kroner. Det bør ikke tas hensyn til eventuelle beløp som er utbetalt 
tidligere fra Stortinget si utvidede rettsvederlagsordning. 

Saksopplysninger

Det er gjennomført felles oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn i andre kommuner og 
fylker i landet.

KS Møre og Romsdal inviterte høsten 2012 alle kommunene i fylket til et orienteringsmøte om 
arbeidet med en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn, men møtet ble avlyst på 
grunn av liten interesse fra kommunene.

25 januar 2013 gjorde Fylkesutvalget i Møre og Romsdal i sitt møte den 25.1. 2013 følgende vedtak:

«Fylkesutvalet viser til arbeidet som vart gjort av den tidlegare arbeidsgruppa, og ber



administrasjonen ta opp att kontakten med Fylkesmannen med sikte på å få til ei felles 
oppreisningsordning for menneske som vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, 
fosterheim, spesialskule eller anna kommunal plassering før 1. januar 1993.
Fylkeskommunen tek på seg sekretariatsansvaret, men ein føreset økonomisk deltaking frå 
Fylkesmannen. Det skal utarbeidast vedtekter og ei oversikt over kostnader for fylkeskommunen, som 
vert lagde fram for politisk handsaming. Fylkesutvalet forventar at Fylkesmannen finansierer 
sekretærordninga i samarbeid med aktuelle kommunar.»

Arbeidet som det er referert til i Fylkesutvalgets vedtak resulterte i et forslag til vedtekter, se vedlegg. 

Styret i KS Møre og Romsdal gjorde 25. september 2013 slikt vedtak:
1. KS Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i
Møre og Romsdal, må forestå det forberedende arbeidet i saka.
2. Før forslaget til vedtekter blir sendt ut, må det følge med grunngiving for de   
    enkelte paragrafer.
3. Saka vært lagt fram for Fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal i februar 2014.»

Etter behandlingen i styremøtet i KS Møre og Romsdal er det føyd til noen utdypende 
kommentarer og problemstillinger i forslaget til vedtekter.

KS Møre og Romsdal ber om kommunene i Møre og Romsdal om å komme med uttalelser til
høringsuttalelsen. Det er bl.a. ønskelig å få en oversikt over hvor mange av kommunene som vil slutte 
seg til den felles oppreisingsordningen. 

Økonomiske konsekvenser

Hvilke økonomiske konsekvenser ordninga vil resultere i for Nesset kommune er vanskelig å si noe 
om pr. i dag da kommunen ikke sitter med informasjon eller oversikt over hvem en slik ordning måtte 
gjelde i vår kommune.

Betydning for folkehelse
Det å få en erstatning og dermed indirekte en beklagelse i forhold til at en har vært utsatt for overgrep 
og evt. omsorgssvikt vil kunne påvirke den enkeltes opplevelse av rettferdighet og dermed kunne ha en 
positiv innvirkning på  dens helse.
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Ang, høringsrunden om oppreisningsordning for tidligere
barnevernsbarn i Møre og Romsdal

KS Møre og Romsdal har nå sendt forslag til Oppreisningsordning for barnevernsbarn i Møre og Romsdal
på høring til kommunene i fylket. Høringsfristen er den 1.mars, og ordningen skal behandles i
fylkesstyremøte i KS Møre og Romsdal i mars og deretter i fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal i april.
Som en av initiativtakerne til ordningen er jeg glad for at ordningen nå ser ut til å komme på plass, selv
om det har tatt tid. Forslaget til ordning kommer nå opp som følge av vedtak i Fylkesutvalget i februar i
fjor.

Som initiativtaker til ordningen harjeg for øvrig to innvendinger til høringsutkastet. For det første har
arbeidet hatt som forutsetning at en oppreisningsordning skal gjelde for alle mennesker som er utsatt for
overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterhjem, spesialskole eller annen kommunal plassering. I det
utsendte høringsforslaget er ordningen snevret inn til kun å gjelde overgrep eller omsorgssvikt mot
personer plassert i institusjon. Dermed vil mange falle utenfor, noe jeg i så fall finner beklagelig. Jeg
håper kommunene vurderer dette punktet nøye, og min oppfordring er å slutte opp om en fullverdig
ordning for alle barnevernsbarn.

For det andre foreslås det at søknader må fremsettes innen ett år fra kunngjort dato, mot normalt to år for
liknende ordninger. Målgruppen for oppreisningsordningen er sårbar, og mange har dårlige erfaringer
med det offentlige. Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor det foreslås et så kort vindu for ordningen.

Jeg har bedt om at oppreisningsordningen behandles som sak på kollegiemøtet i ORKidé den 14.-15.
februar, slik at ORKidé kan fremme felles høringsunalelse. Jeg håper også at kommunene på Nordmøre
kan koordinere seg i denne saken ved behandlingen i fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal.Jeg henstiller
derfor kommunene på Nordmøre om å behandle denne saken politisk ved utarbeiding av sine
høringsuttalelser.
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Postboks 94, 6601 SunnclalsØra Rådhuset 71 69 90 00 4035.17.85774
E- post: Internett Telefaks Org.nr
post@sunndal.kornmune.no www.sunndal.kommune.no 71 69 90 01 964 981 604
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Ståle Refstie



Utkast til vedtekter for en 
 

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal 
 
§ 1 Formål  
 
Deltakerkommunene ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for,  
og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller  
omsorgssvikt i institusjon under plassering av deltakerkommunenes barnevern, eller 
forløperne til dette, i perioden fram til 1.1.1993.  
 
Eventuell oppreisning er ikke en erkjennelse av juridisk ansvar. 
 
Kommentar: 
På dette punktet skiller Fylkesutvalgets vedtak og de foreslåtte vedtektene seg. 
Fylkesutvalgets vedtak åpner opp for at ordningen også gjelder fosterhjem, spesialskole og 
annen kommunal plassering. 
 
Kommunene bes om å vurdere omfanget; 

a) Skal ordningen kun gjelde institusjoner eller også fosterhjem, spesialskoler og annen 
kommunal plassering? 

b) Skal forslaget til vedtektene kun gjelde der det kommunale barnevernet har hatt 
plasseringsansvaret? 

c) Dersom kommunen mener at også annet plasseringsgrunnlag enn 
barnevernslovgivninger skal gi grunnlag for å søke om oppreisning, bes kommunen 
konkretisere hvilke type plasseringer dette gjelder for. 

 
Jfr. §4 og Fylkesutvalgets vedtak. 
 
 
§ 2 Oppreisningsutvalg  
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevner et felles oppreisningsutvalg.  
Utvalgets skal ha tre medlemmer med relevant kompetanse. Leder for utvalget skal være 
jurist, fortrinnsvis med dommerkvalifikasjoner. I tillegg skal det utpekes tre 
vararepresentanter. Dersom noen av de ovenfor nevnte personer må fratre i løpet av 
virkeperioden skal Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevne nye medlemmer/ 
vararepresentanter.  
 
Kommentar: 
Kommunenes tilslutning til ordningen skjer gjennom en samarbeidsavtale, som beskriver 
fordeling av kostnadene til oppreisningsutvalget. 
 
 
§ 3 Sekretariat for oppreisingsutvalget  
 
Det skal opprettes et felles sekretariat for oppreisingsutvalget. Sekretariatet skal besitte  
nødvendig faglig kompetanse som for eksempel psykologfaglig og/eller barnevernfaglig 
kompetanse samt juridisk kompetanse. Sekretariatet er organisatorisk plassert i Møre og 
Romsdal Fylkeskommune, men er faglig underlagt oppreisningsutvalget. 



 
 
Kommentar: 
Kommunenes tilslutning til ordningen skjer gjennom en samarbeidsavtale, som beskriver 
fordeling av kostnadene til sekretariatsfunksjonen. Fylkesutvalget forutsetter at kommunene 
dekker utgiftene til felles sekretariat og at fylkesmannen i Møre og Romsdal bidrar 
økonomisk gjennom skjønnsmidler. 
 
§ 4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning  
 
Personer som ble plassert i institusjon av deltakerkommunen i perioden fram til 1.1.1993, og 
som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, kan gis kommunal oppreisning når dette anses 
rimelig.  
 
Ved vurdering av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon 
som foreligger i saken. Det må kreves klar sannsynlighetsovervekt for at utvalget skal legge 
til grunn at søkeren har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under plasseringen 
iverksatt av det offentlige. Datidens normer for omsorg legges til grunn ved vurderingen av 
om omsorgssvikt har skjedd. 
 
Oppreisningen ytes bare til søker. Dersom denne dør før vedtak er truffet bortfaller 
oppreisningen.  
 
Kommentar: 
Tidspunktet 1.1.1993 er knyttet til iverksetting av ny barnevernlov, der Fylkesnemnda fatter 
plasseringsvedtak. 
 
Når det gjelder omfanget av plassering, vises det til kommentar under §1. 
 
 
§ 5 Saksbehandling  
 
Personer som ble utsatt for overgrep eller opplevde omsorgssvikt, kan søke om kommunal 
oppreisning. Søknad om oppreisning fremsettes for sekretariat.  
 
Søknaden må fremsettes skriftlig. Videre må søknaden beskrive de forhold som ligger til  
grunn for kravet om oppreisning, og vedlegge eventuell dokumentasjon. Sekretariatet skal på 
forespørsel bistå søkerne ved utforming av søknadene.  
 
Søker må i forbindelse med søknaden frasi seg retten til å gå til søksmål mot 
deltakerkommunen for samme forhold som det er innvilget oppreisning for.  
 
Dersom det er nødvendig kan sekretariatet og/eller oppreisningsutvalget be søkerne om  
supplerende opplysninger for å sikre at søknaden blir så godt opplyst, at det er forsvarlig å 
treffe vedtak. 
 
Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget.  
 
Oppreisningsutvalget holder møte til behandling av søknadene etter innkalling fra utvalgets  
leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal begrunnes.  



 
Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages. 
Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen.  
 
Saksbehandlingstiden skal være så kort som mulig og skal uansett ikke overstige ett år.  
 
Etter at oppreisningsordningen er avviklet, skal saksdokumenter behandles etter arkivlovens  
bestemmelser.  
 
Kommentar: 
Utvalgets avgjørelse er ikke et enkeltvedtak, og er dermed ikke gjenstand for klage. 
 
Vedr. avsnitt 2: Søker må legge ved all tilgjengelig dokumentasjon som er relevant for 
vurdering av søknaden. 
 
 
§ 6 Utmåling av oppreisning 
 
Oppreisning kan ytes med et beløp fra kr. 200.000,- inntil kr 725.000,- utmålt individuelt etter 
utvalgets skjønn. Det skal legges vesentlig vekt på søkerens egenerklæring.  
 
Ved vurderingen av om oppreisning skal gis, og størrelsen på oppreisningen, skal det særlig  
legges vekt på:  
 
 *Om vedkommende var utsatt for konkrete ulovlige og straffbare handlinger 

*Omfanget av overgrep  
*Graden av omsorgssvikt 
*Om søker har kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre som var plassert på   
  barnevernsinstitusjon på samme tid  
*Om deltakerkommunen er å bebreide 

 
Oppreisningen ytes ikke for økonomisk tap.  
 
Kommentar: 
Ved å slutte seg til ordningen, forplikter kommunene seg til å utbetale de oppreisningsbeløp 
som utvalget fastsetter.  
 
Kommunene bes vurdere om ramma på kr. 200 000 – 725 000 for utmåling av 
oppreisningsbeløp, er hensiktsmessig.   
 
 
§ 7 Avkorting  
 
Dersom søkeren har mottatt erstatning/oppreisning fra annen kommunal, fylkesvis eller den 
statlige oppreisningsordning for det samme forhold skal det gjøres fullt fradrag for det beløp 
som er tilkjent tidligere.  
 
Kommentar: 
Kommunene bes vurdere om det er rimelig at Stortingets utvidede rettferdsvederlagsordning 
skal gå til fradrag. 



§ 8 Frist for fremsetting av søknad  
 
Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen ett år fra den dato 
oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Det gis ikke oppreisning for  
fristoversittelse. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene som er  
innkommet innen søknadsfristen, er behandlet. Etter dette faller ordningen bort.  
 
Kommentar: 
Et vanlig «vindu» for å fremme søknader er i de ordningene som er gjennomført to år. Det 
innebærer at søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen to år fra den dato 
oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. I utkastet er det foreslått ett år. Etter 
dette faller ordningen bort. 
  
Oppreisningsutvalget må fortsette sitt arbeid inntil alle søknadene som er innkommet innen 
søknadsfristen, er behandlet. 
 
Kommunene bes uttale seg til spørsmålet om hvor lenge det skal være mulig å søke om 
oppreisningserstatning etter denne ordninga. 
 
 
Generelle kommentarer: 
For at det skal etableres en ordning med felles sekretariat, er det en forutsetning at de fleste 
kommunene i Møre og Romsdal må slutte seg til. 
 
Det er en forutsetning for å etablere felles sekretariat og felles nemnd at kommunene har 
felles vedtekter. Kommuner som ønsker andre vedtekter, vil selvsagt kunne etablere sin egen 
ordning. 
 
Vedtektene tar utgangspunkt i at oppreisning blir gitt av kommunene som har gjort 
plasseringsvedtaket. Der f.eks. grunnlaget for oppreisning har utgangspunkt i opphold i 
fylkeskommunal institusjon, legges det ikke opp til at fylkeskommunen tar erstatningsansvar. 
Dette kan selvsagt være et spørsmål til diskusjon, men dette er hovedregelen i de ordningene 
som er gjennomført ellers i landet. 



Fra: May-Ann Bruun[May-Ann.Bruun@ks.no]
Dato: 05.03.2014 16:52:24
Til: May-Ann Bruun
Kopi: Støbakk, Knut; Gunnar Bendixen; Sjurgard, Rune
Tittel: Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn - Til høyring i kommunane i Møre og Romsdal

Denne eposten er sendt kommunane v/ postmottak, ordførar og rådmann.

Til
Kommunane i Møre og Romsdal

SAK OM OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN.

Vi viser til epost sendt 26. november 2013 og 29. januar 2014 vedr. oppreisningsordning for tidlegare 
barnevernsbarn og høyring i kommunane.

For at flest mogleg av kommunane i Møre og Romsdal skal få gitt uttale, vil styret for KS Møre og Romsdal 
handsame saka i styremøte den 28. april 2014. Vi kjem tilbake med dato for fylkesmøte på eit seinare 
tidspunkt.

Vi ber om at kommunar som skal handsame saka, sender vedtaket til underteikna så snart som råd.

Vedlegg: Utkast til vedtekter med kommentarar.

Med venleg helsing

May-Ann Bruun
Rådgjevar KS Møre og Romsdal
Adviser

Epost Email: may-ann.bruun@ks.no

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00

Mobil Cellular: (+47) 907 39 870

http://www.ks.no

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities

 Ta miljøhensyn – vurder om du verkelig må skrive ut denne e-posten

Denne eposten er sendt kommunane i Møre og Romsdal v/ postmottak med kopi til ordførar og rådmann.

Til
Kommunane i Møre og Romsdal

Vi viser til epost sendt 26. november 2013, vedr. oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn og 
høyring i kommunane, med frist 1. mars.
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I samband med planlegging av behandling av saka til KS sitt fylkesmøte, ynskjer vi å skaffe ei foreløpig 
oversikt over kva for kommunar som vil gi uttale i saka. Vi ber difor om ei snarleg tilbakemelding frå 
kommunane til underteikna på dette.
Vi kjem tilbake med dato for fylkesmøtet på eit seinare tidspunkt.

Ta gjerne kontakt om det er spørsmål undervegs.

Med venleg helsing

May-Ann Bruun
Rådgjevar KS Møre og Romsdal
Adviser

Epost Email: may-ann.bruun@ks.no

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00

Mobil Cellular: (+47) 907 39 870

http://www.ks.no

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities

 Ta miljøhensyn – vurder om du verkelig må skrive ut denne e-posten

Fra: May-Ann Bruun 
Sendt: 26. november 2013 13:18
Til: 'Aukra kommune'; 'Aure kommune'; 'Averøy kommune'; 'Eide kommune'; 'Fræna kommune'; 'Giske 
kommune'; 'Gjemnes kommune'; 'Halsa kommune'; 'Haram kommune'; 'Hareid kommune'; 'Herøy 
kommune'; 'Kristiansund kommune'; 'Midsund kommune'; 'Molde kommune'; Møre og Romsdal 
fylkeskommune; 'Nesset kommune'; 'Norddal kommune'; 'Rauma kommune'; 'Rindal kommune'; 'Sande 
kommune'; 'Sandøy kommune'; 'Skodje kommune'; 'Smøla kommune'; 'Stordal kommune'; 'Stranda 

kommune'; 'Sula kommune'; 'Sunndal kommune'; 'Surnadal kommune'; 'Sykkylven kommune'; 'Tingvoll 
kommune'; 'Ulstein kommune'; 'Vanylven kommune'; 'Vestnes kommune'; 'Volda kommune'; 'Ørskog 
kommune'; 'Ørsta kommune'; 'Ålesund kommune'
Kopi: Gunnar Bendixen; helge.mogstad@fylkesmannen.no; kristine.elisabeth.svendsen@mrfylke.no
Emne: Oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn - Til høyring i kommunane i Møre og Romsdal

Kommunane i Møre og Romsdal     
Møre og Romsdal fylkeskommune

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN.

Det er gjennomført felles oppreisningsordningar for tidlegare barnevernsbarn i dei fleste kommunar og 
fylke i landet.

Vi refererar til samrøystes vedtak gjort i Fylkesutvalet den 25. februar i år:

«Fylkesutvalet viser til arbeidet som vart gjort av den tidlegare arbeidsgruppa, og ber administrasjonen ta 
opp att kontakten med Fylkesmannen med sikte på å få til ei felles oppreisningsordning for menneske som 
vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterheim, spesialskule eller anna kommunal 
plassering før 1. januar 1993.
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Fylkeskommunen tek på seg sekretariatsansvaret, men ein føreset økonomisk deltaking frå Fylkesmannen. 
Det skal utarbeidast vedtekter og ei oversikt over kostnader for fylkeskommunen, som vert lagde fram for 
politisk handsaming. Fylkesutvalet forventar at Fylkesmannen finansierer sekretærordninga i samarbeid 
med aktuelle kommunar.»

Arbeidet det er referert til i vedtaket, har munna ut i vedlagte vedtekter. Etter handsaming i styremøte i 
KS (sjå nedanfor) er det føydd til nokre utdjupande kommentarar og problemstillingar (blå skrift), som vi 
ber kommunane uttale seg om.

Følgjande vedtak er gjort i styremøte i KS Møre og Romsdal den 25. september 2013: 

Vedtak
«1. KS Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, må forestå det førebuande arbeidet i saka.
  2. Før forslaget til vedtekter vert sendt ut, må det følgje med grunngjeving for dei einskilde paragrafar.
  3. Saka vert lagt fram for Fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal i februar 2014.»

KS Møre og Romsdal vil med dette be kommunane i Møre og Romsdal om å gje ein høyringsuttale i saka 
for å finne ut 

a) kor mange som vil slutte seg til ei felles oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn.
b) kva den einskilde kommune meiner om spørsmåla i framlegget til vedtekter (vedlegg). 

Av omsyn til behovet for grundig handsaming, vert høyringsfrist sett til 1. mars 2014. Forslag til vedtekter 
er lagt ved eposten.

Framdrifta i arbeidet vert som følgjer:
1) Høyringsfrist:                                    innan 1. mars 2014
2) Fylkesstyremøte i KS M&R:        medio mars
3) Fylkesmøte i KS M&R:                  primo april

Fylkesmøtet handsamar forslag til vedtekter basert på innspel frå kommunane og fylkeskommunen. 
Vedtak gjort i fylkesmøtet vert sendt Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, som grunnlag for gjennomføring av ei felles oppreisningsordning.

Høyringsuttalen vert å sende KS Møre og Romsdal v/ rådgjevar May-Ann Bruun, epostadresse may-
ann.bruun@ks.no .

Vedlegg: Utkast til vedtekter for en Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal.

Med venleg helsing

May-Ann Bruun
Rådgjevar KS Møre og Romsdal
Adviser

Epost Email: may-ann.bruun@ks.no

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00

Mobil Cellular: (+47) 907 39 870

http://www.ks.no

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities
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Nesset kommune Arkiv: F00

Arkivsaksnr: 2009/520-48

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 5/14 11.02.2014

Nesset kommunestyre 24/14 20.03.2014

Råd for eldre og funksjonshemma 4/14 12.02.2014

Godkjenning av nye samarbeidsavtaler med Helse Møre og Romsdal

Vedlegg
1 Samarbeidsavtale bokmål
2 Resultat av reforhandling evaluering av samarbeidsavtalen

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner ny samarbeidsavtale mellom Nesset kommune og Helse Møre og 
Romsdal som tilrådd i overordnet samhandlingsutvalgs møte dem 15.1.2014.  

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 11.02.2014 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 11.02.2014

Kommunestyret godkjenner ny samarbeidsavtale mellom Nesset kommune og Helse Møre og 
Romsdal som tilrådd i overordnet samhandlingsutvalgs møte dem 15.1.2014.  

Saksopplysninger

Det har vært foretatt en reforhandling/evaluering av samarbeidsavtalen som ble inngått mellom 
kommunene og helseforetaket i forbindelse med at samhandlingsreformen ble iverksatt fra 1.1.2012.



Utvalget som har arbeidet med dette har bestått av representanter fra KS, kommunene i Møre og 
Romsdal, Helse Møre og Romsdal og brukerne.  Representant fra ROR kommunene har vært Arild 
Kjersem fra Fræna kommune.  Utvalgets resultat ble oversendt overordnet samhandlingsutvalg for 
Møre og Romsdal for videre behandling.  Overordnet samarbeidsorgan behandlet saken i møte den 
15.1.2014. Utvalget rår til at avtalen blir sendt ut til kommunene for godkjenning.
Samarbeidsavtalen består av følgende vedlegg:

 Vedlegg 1. Hvilke helse- og omsorgsoppgaver har partene ansvar for- og hvilke tiltak skal 
partene utføre.

 Vedlegg 2. Samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til 
pasienter med behov for koordinerte tjenester

 Vedlegg 3b. Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for 
psykiske helsetjenester.

 Vedlegg 4. Samarbeid om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp tilbud.
 Vedlegg 5a. Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester.
 Vedlegg 5b. Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for tjenester innenfor psykisk 

helsevern,
 Vedlegg 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 

faglige nettverk og hospitering.
 Vedlegg 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
 Vedlegg 8. Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg.
 Vedlegg 9. Samarbeid om IKT – løsninger og elektronisk samhandling.
 Vedlegg 10. Samarbeid om forebygging.
 Vedlegg 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.
 Vedlegg 12. Samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal mellom kommunene og helse Møre og 

Romsdal.
 Vedlegg 13. Samarbeid om praksiskonsulentordningen.

Intensjonen når de første avtalene ble utarbeidet og godkjent var at det i løpet av ett til to år skulle 
evalueres og evt. reforhandles. Bakgrunnen for dette var at en ville få med seg erfaringene fra 
samhandlingsreformen.  
Det er spesielt to vedlegg som det er foretatt endringer i. Dette gjelder vedlegg 3 b og vedlegg 9.
Endringene i vedlegg 3 b er bl.a. i forhold informasjon om pasienten. Intensjonen er at nødvendige 
pasientopplysninger skal følge pasienten sendes samtidig ved både inn og utskriving.  Vedlegg 9 er nå 
tilpasset den utvikling som er skjedd den siste tiden ved at kommunene, legekontorene og sjukehusene 
kan kommunisere med hverandre via helsenettet.

Vurdering

De endringer som er foretatt i samarbeidsavtalen siden sist kommunestyret behandlet saken endret 
med bakgrunn i de erfaringer en har fått siden samhandlingsreformen startet opp. Det er også som 
nevnt skjedd mye i forhold til kommunikasjonen via helsenettet. Det er stilt større krav både ovenfor 
sjukehuset og kommunen når det gjelder dokumentasjon og at denne blir sendt samtidig som pasienten 
enten blir innskrevet ellet utskrevet.

Økonomiske konsekvenser

Nesset kommune har i løpet av høsten 2013 lagt ned et omfattende arbeid i forbindelse med å bedre 
journalkvaliteten. Dette har resultert i at enheten har brukt mer penger og kommer til å bruke mer enn 
forutsatt på dette området. Det blir også som følge av avtalen stilt større krav til IKT systemene slik at 
disse til en hver tid vil fungere (24–7). Dette vil medføre økte kostnader for IKT avdelingen.
Vedlegg 4 etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud vil etter all sannsynlighet resultere i ekstra utgifter 
for Nesset kommune.  I følge vedlegg 4 forplikter kommunen seg til å inngå avtale om døgntilbud for 



øyeblikkelig hjelp innen 1.1.2016.  En evt. etablering før 1.1.2016 vil bli finansiert med øremerket 
tilskudd. Etter den tid blir dette lagt inn i rammetilskuddet.

Betydning for folkehelse
Noe av intensjonen med samarbeidsavtalen er å få et best mulig pasientforløp. Dette vil bl.a. resultere i 
mer forutsigbarhet for den enkelte pasient. Dette vil ha betydning for folkehelsen. Vedlegg 10 er 
direkte knyttet til samarbeid om forebygging. Det går fram følgende i vedlegg 10: Formålet er å 
fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen gjennom samarbeid om forebyggende tiltak. Ha 
oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer.
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SAMARBEIDSAVTALE

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	mfl	pålagt	å	inngå	samarbeidsavtale.	Denne	samarbeidsavtalen	består	av	en	
generell	del,	jfr	punkt	1	– 10,	og	konkrete	samhandlingsområder	som	beskrives	i	
egne	vedlegg.		Denne	avtalen	med	vedlegg	utgjør	Samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen	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.
Samarbeidsavtalen	bygger	på:

 LOV	1999-07-02-61	Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	
(Spesialisthelsetjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-30	Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.			
(Helse- og	omsorgstjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-29	Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 LOV-1999-07-02-64 Lov	om	helsepersonell	m.v.	(Helsepersonelloven)	
 LOV-1999-07-02-63	Lov	om	pasientrettigheter	(Pasientrettighetsloven)
 LOV	1999-07-02	nr	62:	Lov	om	etablering	og	gjennomføring	av	psykisk	

helsevern	(psykisk	helsevernloven).
 Forskrifter	til	ovennevnte	lover
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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,	faglig	nivå	og	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

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
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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	vedlegg.	

I	tillegg	er	det	inngått	avtale	om	Samhandlingsstruktur	(	Vedlegg	12)	og	
Praksiskonsulentordning	(	vedlegg	13)

Dersom	partene	inngår	samarbeid	på	andre	områder,	kan	det	inngås	særskilte	
avtaler	som	vedlegg	til	denne	avtalen,	eller	egne	retningslinjer	og/	eller	prosedyrer	
som	ikke	er	vedlegg	til	avtalen.
Velger	en	alternative	retningslinjer	og/	eller	prosedyrer	som	ikke	er	vedlegg	til	
avtalen,	vil	ikke	avvik- og	sanksjonsreglene		i	denne	avtalen,	komme	til	anvendelse.

4. Samhandlingsformer

For	å	sikre	gjennomføring	av	Samhandlingsavtalen	er	det	etablert	slike	
samhandlingsfora:

 Dialogmøte	
 Overordna	samhandlingsutvalg
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 Administrativt	samhandlingsutvalg
 Kliniske	samhandlingsutvalg
 Samhandlingskonferanse

Samhandlingsstruktur	er	beskrevet	i	vedlegg	12	til	avtalen.

5. Plikt til gjennomføring og forankring

Partene	forplikter	seg	til	å	gjøre	avtalen	kjent	for	egne	ansatte	og	brukere.	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	funksjonshemmede	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	vedlegg	eller	i	medhold	av	denne	avtalen,	foreligger	et	avvik.

Formålet	med	avvikshåndteringen	skal	være	forbedringsarbeid	og	
erfaringsutveksling. Partene	forplikter	seg	til	å	etablere	system	for	melding	av	avvik	
innenfor	alle	samarbeidsområder	som	omfattes	av	avtalen,	jamfør		Prosedyre	for	
melding	og	håndtering	av	avvik	mellom	kommunene	og	helsefortaket
www.helse-mr.no/no/Fagfolk/Samhandling/Prosedyre-for-melding-og-handtering-
av-avvik-mellom-kommunenene-og-helseforetaket/124360/

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	det	lokale	administrative	samhandlingsutvalget.	

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	forutseninger	for	avtalen	endres,	herunder	etablering	av	
nye	behandlingstilbud	som	krever	avklaring	av	oppgave- og	ansvarsfordeling.

Ved	utgangen	av	hvert	år	plikter	partene	å	foreta	en	gjennomgang	og	evaluering	av	
avtalen.	Dersom	noen	av	partene	fremsetter	ønske	om	endringer,	må	det	meldes	til	
den	andre	part	innen	1.	oktober	hvert	år.	Forslag	til	prinsipielle	endringer	av	avtalen	
behandles	i	Overordnet	Samhandlingsutvalg	etter	innspill	fra	de	administrative	
samarbeidsutvalg. Overordnet	samhandlingsutvalg	legger	frem	anbefaling	av	
endringer	til	partene.	Endringene	vedtas	av	den	enkelte	kommune	og	Helseforetaket.	
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Vedlegg	1	til	Samarbeidsavtalen	

Hvilke helse- og omsorgsoppgaver har partene ansvar 
for – og hvilke tiltak skal partene 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	særskilt	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
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o Tverrfaglig	spesialisert	behandling	for	rusmiddelmisbruk,	herunder	
institusjonsplasser	som	kan	ta	imot	rusmiddelmisbrukere	med	
hjemmel	i	sosialtjenesteloven	§§	6-2	til	6-3

o Transport	til	undersøkelse	eller	behandling	i	kommune- og	
spesialisthelsetjenesten

o Transport	av	behandlingspersonell

 De	regionale	helseforetakene	skal	peke	ut	institusjoner	i	det	enkelte	
helseforetak	som	kan	ta	imot	rusmiddelmisbrukere	med	hjemmel	i	
sosialtjenesteloven	§§	6-2	til	6-3

 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	Nasjonal	helseplan,	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	fortsette	arbeidet	med	å	beskrive	og	avklare	
gråsoneområder	i	løpet	av	2012,	dette	for	å	klargjøre	samarbeidsområdet	
ytterligere.	
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Vedlegg	2	til	samarbeidsavtalen

Samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for 
koordinerte tjenester

1. Formål

Sikre	at	pasienter/brukere	som	har	behov	for	koordinerte	tjenester	gis	et	faglig	
forsvarlig	tilbud	og	får	tjenester	som	er	sammenhengende	og	koordinerte.	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	tilstander	
som	gir	behov	for	langvarig	oppfølging	og	samarbeid	mellom	fagpersonell	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.

Dette	vedlegget	regulerer	samarbeidet	mellom	kommunen	og	Helse	Møre	og	
Romsdal	i	arbeidet	med	pasienter/brukere	med	behov	for	koordinerte	tjenester,	
habilitering	eller	rehabilitering.	Vedlegget	gjelder	både	somatikk	og	psykisk	
helsevern.		I	tillegg	til	dette	vedlegget	reguleres	samarbeidet	også	av	vedlegg	3	a	og	
b,	og	5	a	og	b.	

3. Lovgrunnlag

 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Psykisk	helsevernloven
 Helsepersonelloven
 Pasient- og	brukerrettighetsloven
 Forskrift	om	habilitering	og	rehabilitering,	individuell	plan	og	koordinator
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4. Oppgaver og ansvar

4.1. Felles ansvar

1. 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. 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. Sikre	brukermedvirkning	på	system- og	individnivå
4. Holde	avtaleparten	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)

6. Etablere	samarbeid	mellom	helseforetaket,	kommunen	og	rusforetaket	om	
pasienter/brukere	med	sammensatt	problematikk	rundt	rus	og	psykiatri

7. Etablere	samarbeid	mellom	helseforetaket	og	kommunen	rundt	pasient- og	
brukergrupper	med	sammensatte	behov,	eksempel	palliativ	omsorg

4.2. Helse Møre og Romsdal

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	
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kompetanseoverføring	(jfr.	vedlegg	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.		
Varsle	relevante	instanser	i	kommunene	så	tidlig	som	mulig.

4.3. Kommunen

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

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.	

4.4. 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	
avtale	med	Rusbehandling	Midt-Norge	og	helse- og	omsorgstjenesteloven	(kap.	10).

5. Videre oppfølging

Partene	forplikter	seg	til	å	følge	opp	dette	vedlegget	videre	gjennom:	

1. Pasientforløpsarbeid	som	beskrevet	under	4.1,	punkt	2
2. Overordnet	samhandlingsutvalg	og	de	administrative	samhandlingsutvalgene
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Vedlegg	3a	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om innleggelse og behandling av pasienter 
med behov for somatiske helsetjenester

1. Formål

Samarbeidsområdet	skal	sikre	at	alle	pasienter	får	et	faglig	forsvarlig	og	helhetlig	
behandlingstilbud	i	overgangen	mellom	kommunehelsetjeneste	og	
spesialisthelsetjeneste.

Samarbeidsområdet	skal	regulere	ansvarsfordeling,	oppgaver	og	plikter	ved	
innleggelse	og	behandling	av	pasienter	med	behov	for	somatiske	helsetjenester.

2. Samarbeidsområdets virkeområde

Samarbeidsområdet	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	samarbeidsområdet	er	førende	
for	partene.

Samarbeidsområdet	regulerer	ikke	samhandlingen	mellom kommunen	og	
Rusbehandling	Midt- Norge	HF,	da	dette	er	regulert	i	egen	avtale.	
Samarbeidsområdet	regulerer	heller	ikke	samhandlingen	mellom	helseforetaket	og	
kommunene	innen	psykisk	helsevern	(eget	vedlegg	3	b).	

3. Lovgrunnlag

 LOV	1999-07-02-61	Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	
(Spesialisthelsetjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-30	Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.			
(Helse- og	omsorgstjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-29	Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 LOV-1999-07-02-64 Lov	om	helsepersonell	m.v.	(Helsepersonelloven)	
 LOV-1999-07-02-63	Lov	om	pasientrettigheter	(Pasientrettighetsloven)
 Prop.	90L	(2010-2011)	Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 Forskrifter	til	ovennevnte	lover
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov

4.1 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	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	

4.2 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.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	
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5. Henvisning til og innlegging i Helse Møre og Romsdal HF

5.1 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	utflørt	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

5.2 Dokumentasjon ved innlegging i HMR

Pasienter	skal	søkes	innlagt	eller	innlegges	som	ø- hjelp	av	lege.	Innleggingsskriv	
skal,	så	langt	mulig,	inneholde	samme	opplysninger	som	nevnt	i	5.1.

Ved	innlegging	av	pasienter	fra	sykehjem	eller	der	hjemmesykepleien	er	involvert	
rundt	innleggelsen,	skal	følgende	dokument	fra	omsorgstjenestene	primært	være	
vedlagt	innleggelsesskrivet	eller	følge	pasienten	til	sykehuset:

 Sykepleieopplysninger
 Oppdatert	medikamentliste
 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

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.

5.3. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved innlegging

 Henvisning		og	søknad	om	innlegging	blir	vurdert	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	er	tvil	om	behov	for	

innleggelse,	herunder	ved	vurdering	i	akuttmottak	eller	poliklinikk.

All	kontakt	mellom	sykehus	og	kommune	skal	dokumenteres	i	pasientens	journal.	
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6. Behandling i Helse Møre og Romsdal HF

 Helse	Møre	og	Romsdal	HF	foretar	utredning	og	behandling	med	
utgangspunkt	i	problemstillingen	i	henvisningen

 Planlegging	av	utskriving	starter	umiddelbart	etter	innleggelse
 Begge	parter	tar	initiativ	til	dialog	og	deltar	i	møter	ved	behov.	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	varsles	kommunen	straks
 Skal	redusere	bruk	av	polikliniske	kontroller	der	dette	kan	gjøres	faglig	

forsvarlig	i	kommunehelsetjeneste
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Vedlegg	3b	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av 
pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 

1. Formål

Samarbeidsområdet	skal	sikre	at	alle	pasienter	får	et	faglig	forsvarlig	og	helhetlig	
behandlingstilbud	i	overgangen	mellom	kommunehelsetjeneste	og	
spesialisthelsetjeneste.	Samarbeidsområdet	skal	regulere	ansvarsfordeling,	
oppgaver	og	plikter	ved	henvisning	og	av	pasienter	med	behov	for	psykiske	
helsetjenester.

2. Samarbeidsområdets virkeområde

Samarbeidsområdet	skal	regulere	samhandlingen	mellom	kommunen	og	Helse	Møre	
og	Romsdal	HF	vedrørende	henvisninger,	poliklinisk	behandling,	ambulante	
tjenester,	dagbehandling	og	døgnbehandling	innenfor	psykiske	helsetjenester.

Partene	beslutter	selv	hvordan	de	internt	organiserer	tjenestene.	Rutiner	og	
prosedyrer	for	samhandlingen	som	følger	av	dette	samarbeidsområdet	er	førende	
for	partene.
Samarbeidsområdet	regulerer	ikke	samhandlingen	mellom	kommunen	og	
Rusbehandling	Midt- Norge	HF	da	dette	er	regulert	i	egen	avtale.	
Samarbeidsområdet	regulerer	heller	ikke	samhandlingen	mellom	helseforetaket	og	
kommunene	innen	somatiske	tjenester.	

3. Lovgrunnlag

 LOV	1999-07-02-61	Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	
(Spesialisthelsetjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-30	Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.		
(Helse- og	omsorgstjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-29	Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 LOV-1999-07-02-64 Lov	om	helsepersonell	m.	v.	(Helsepersonelloven)	
 LOV-1999-07-02-63	Lov	om	pasient- og	brukerrettigheter	(Pasient- og	

brukerrettighetsloven)
 LOV	1999-07-02	nr	62:	Lov	om	etablering	og	gjennomføring	av	psykisk	

helsevern	(Psykisk	helsevernloven).
 Forskrifter	til	ovennevnte	lover
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov

4.1. 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,	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.	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	helseforetaket.	Gjensidig	kompetanseoverføring	skal	være	en	del	av	
kommunens	og	helseforetakets	kvalitetssystem.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	

4.2. 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.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten,	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	
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5. Henvisning til Helse Møre og Romsdal HF

5.1. Kommunens oppgaver i forbindelse med henvisning

Henviser	(jmfr.	punkt	5.3.1)	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.

 Oppdatert	medikamentliste	og	opplysninger	om	hvilke	kommunale	tjenester	
pasienten	mottar.

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

Dersom	dokumentasjonen	nevnt	i	første	og	andre	avsnitt	ikke	lar	seg	vedlegge	ved	
en	øyeblikkelig	hjelp	henvisning,	skal	disse	dokumentene	ettersendes	så	snart	som	
mulig.

5.2. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar

 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.

5.3. Ansvar ved øyeblikkelig hjelp/krise

5.3.1.	Kommunens	ansvar
Kommunen	ved	fastlege/legevakt/tilsynslege/leder	av	barnevern	tar	kontakt	med	
spesialisthelsetjenesten	for	vurdering/veiledning/innlegging.	I	tillegg	kan	
fagpersonell	i	psykisk	helseteam/-bolig	ta	kontakt	for	veiledning/vurdering.

Dokumentasjon:	
 Klinisk	problemstilling	og	aktuell	medikasjon
 Dersom	bruker/pasient	bor	i	kommunal	institusjon/bemannet	bosted	eller	

har	hjemmetjenester/psykisk	helsetjeneste,	skal	aktuell	fagrapport	primært	
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vedlegges,	eller	ettersendes	neste	virkedag	dersom	relevant	personell	ikke	er	
tilgjengelig	på	innleggingstidspunktet

 Opplysning	om	navn	på	brukerens	koordinator	i	kommunen
 Individuell	plan	om	pasienten	har	det
 Ved	innlegging	med	tvang	skal	oppdaterte	opplysninger	frå	lege	med	

pasientstatus	og	tilleggskriterier	følge	med

Dersom	dokumentasjonen	nevnt	i		andre	avsnitt	ikke	lar	seg	vedlegge	ved	en	
øyeblikkelig	hjelp	henvisning,	skal disse	dokumentene	ettersendes	så	snart	som	
mulig.

5.3.2.	Spesialisthelsetjenestens	ansvar
Spesialisthelsetjenesten	avgjør	om	den	enkelte	pasient/bruker	får	tilbud	om	
kriseplass/brukerstyrt	plass	i	helseforetaket.	Helseforetaket	skal	gjøre	tilbud	om	
dette	kjent	for	kommunen	hvis	pasient/bruker	har	psykisk	helsetjeneste	fra	
kommunen,	og	gi	kommunen	beskjed	når	pasient/bruker	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/fastlege	

om	innlegging	neste	virkedag.

5.4. Planlagt innleggelse og poliklinisk behandling 

5.4.1.	Kommunens	ansvar
Henvisning	sendes	psykisk	helsevern	for	voksne	Helse	MR	fra	lege,	
privatpraktiserende	psykolog,	leder	av	psykiatritjenesten	og	sosialtjenesten	i	
kommunen.
Henvisning	sendes	psykisk	helsevern	for	barn	og	unge	Helse	MR	fra	lege	eller	leder	
for	barneverntjenesten.

Dokumentasjon:	
 Skriftlig	henvisning	i	samsvar	med	mal/skjema	på	helseforetakets

hjemmeside
 Individuell	plan	dersom	brukeren	har	det
 Opplysning	om	navn	på	pasientens/brukerens	koordinator	i	kommunen.
 Om	bruker/pasient	bor	i	kommunal	institusjon/bemannet	bosted	eller	har	

hjemmetjenester/psykisk	helsetjeneste,	skal	aktuell	fagrapport	primært	
vedlegges.	For	barn	og	unge	skal	nødvendige	utredningsrapporter	følge	med
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5.4.2.	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.	

 Gjennomføre	forvernsamtaler	der	dette	er	aktuelt,	hjemme	hos	pasienten	der	
det	er	tjenlig.

 Innhente	nødvendig	tilleggsinformasjon	utover	det	som	er	sendt	med,	
eventuelt	gjennom	samarbeidsmøte.		

6. Behandling i Helse Møre og Romsdal HF

6.1. 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	kommunehelsetjeneste

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	allerede	har	innvilget

 Innkalle	til	ansvarsgruppemøte	der	dette	er	aktuelt	
 Evt.	initiere	arbeid	med	individuelle	plan
 Oppnevne	koordinator	for	pasienten

6.2. Kommunens ansvar

 Delta	i	samhandling	for	god	utskriving	og	hjemreise for	pasienten
 Evt.	initiere	arbeid	med	individuelle	plan
 Sørge	for	at	det	blir	oppnevnt	koordinator	for	pasient/bruker

6.3 Samarbeid om tilbudet til pasienter med de mest alvorlige 
lidelsene

Partene	er	enige	om	at	organiseringen	av	det	samlede	tilbudet	til	pasienter	med	de	
mest	alvorlige	lidelsene	skal	vurderes	i	partenes	vedtatte	samhandlingsorgan.
Tilbudet	gjennomgås	med	tanke	på	justering/	forbedring.



…….	kommune																																																																													

21

Vedlegg	4	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp tilbud

Kommunen	skal	utvikle	et	kommunalt	døgntilbud	for	øyeblikkelig	hjelp	innen	
1.1.2016,	da	dette	blir	en	lovpålagt	oppgave.	Helsedirektoratet	har	utarbeidet	en	
rapport/veileder	utgitt	02/2012,	som	beskriver	hvordan	søknad	om	øyeblikkelig	
hjelp	døgntilbud	skal utformes,	”Kommunenes	plikt	til	øyeblikkelig	hjelp	
døgnopphold”.	

Dette	vedlegget	gjelder:	

1. Etablering	av	øyeblikkelig	hjelp	døgnopphold	i	kommunen.	Kommunen	må	
inngå	egen	avtale	om	dette	innen	1.1.2016,	enten	alene	eller	i	samarbeid	med	
andre	kommuner

2. Samarbeid	mellom	partene	om	øyeblikkelig	hjelp

1. Formål

Dette	vedlegget	skal	bidra	til	at	kommunene	i	Møre	og	Romsdal	etablerer	et	tilbud	
om	døgnopphold	for	øyeblikkelig	hjelp	innen	2016,	samt	sikre	samarbeid	mellom	
kommunene	og	Helse	Møre	og	Romsdal	om	øyeblikkelig	hjelp.	Tilbudet	som	
etableres	i	kommunene	skal	være	like	godt	eller	bedre	enn	tilsvarende	tilbud	i	
spesialisthelsetjenesten.	Det	nye	tilbudet	skal	bidra	til	å	redusere	antall	øyeblikkelig	
hjelp	innleggelser	i	spesialisthelsetjenesten	og	gi	pasienten/brukeren	et	godt	faglig	
tilbud	i	nær	tilknytning	til	kommunal	helsetjeneste.

Partene	skal	samarbeide	slik	at	pasientene/brukerne	får	en	fullverdig	tjeneste.	
Vedlegget	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

Dette	vedlegget	omfatter	partenes	ansvar	og	oppgaver	for	å	etablere	kommunale	
døgnopphold	for	øyeblikkelig	hjelp	og	samarbeid	om	øyeblikkelig-hjelp	tjenester.	

I	Helsedirektoratets	veileder	om	kommunens	plikt	til	øyeblikkelig	hjelp	
døgnopphold	er	øyeblikkelig	hjelp	definert	slik:	”Som	et	alminnelig	utgangspunkt	
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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.	Pasientene/brukerne	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.

3. Lovgrunnlag

 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Pasient- og	brukerrettighetsloven
 Psykisk	helsevernloven
 Helsepersonelloven

4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar

Partene	er	enige	om	at	samarbeid	om	øyeblikkelig	hjelp	døgntilbud	best	kan	gjøres	
gjennom	de	individuelle	avtalene	den	enkelte	kommune	skal	inngå	med	
helseforetaket.	

Ved	individuelle	avtaleinngåelser	skal	partene	sikre	enighet	om	gode	og	
hensiktsmessige	løsninger	til	det	beste	for	pasienten/brukeren

4.1. Helse Møre og Romsdal

1. Yte	øyeblikkelig	helsehjelp
2. Etablering	og	drift	av	det	til	enhver	tid	gjeldende	medisinske	nødnummer	

innen	det	regionale	helseforetaket
3. Etablering	og	drift	av	AMK-sentraler
4. Veiledning	overfor	den	kommunale	helse- og	omsorgstjenesten
5. Bistå	kommunen	i	utformingen	av	endelig	avtale	om	øyeblikkelig	hjelp
6. Bistå	kommunen	i	utvikling	av	døgntilbud	for	øyeblikkelig	hjelp
7. Innfri	de	krav	som	avtales	mht	kompetanseoverføring,	hospitering	og	daglig	

drift
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4.2. Kommunen

1. Inngå	endelig	avtale	om	døgntilbud	for	øyeblikkelig	hjelp	innen	1.1.2016
2. Sende	eventuell	søknad	til	Helsedirektoratet	om	tilskudd	for	øyeblikkelig	

hjelp	døgntilbud	etablert	før	1.1.2016
3. Yte	øyeblikkelig	helsehjelp	i	form	av	kommunal eller	interkommunal	

legevakt	/	fastlege
4. Heldøgns	medisinsk	akuttberedskap	og	medisinsk	nødmeldetjeneste
5. Gjennomføre	forskriftfestet	opplæring	og	øvelse	av	fastleger	og	

kommunalt	personell	i	øyeblikkelig	hjelp-funksjoner.	
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Vedlegg	5a	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for 
somatiske helsetjenester

1. Formål

 Samarbeidsområdet	skal	sikre	at	alle	pasienter	får	et	faglig	forsvarlig	og	
helhetlig	behandlingstilbud	i	overgangen	mellom	kommunehelsetjeneste	og	
spesialisthelsetjeneste.

 Samarbeidsområdet	skal	regulere	ansvarsfordeling,	oppgaver	og	plikter	ved	
utskriving	av	pasienter	med	behov	for	somatiske	helsetjenester.

2. Samarbeidsområdets virkeområde

Samarbeidsområdet	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	samarbeidsområdet	er	førende	
for	partene.

Samarbeidsområdet	regulerer	ikke	samhandlingen	mellom	kommunen	og	
Rusbehandling	Midt- Norge	HF,	da	dette	er	regulert	i	egen	avtale.	
Samarbeidsområdet	regulerer	heller	ikke	samhandlingen	mellom	helseforetaket	og	
kommunene	innen	psykisk	helsevern	(eget	vedlegg	5b).	

3. Lovgrunnlag

 LOV	1999-07-02-61	Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	
(Spesialisthelsetjenesteloven)

 Prop.	91	L	(2010-2011)	- Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.	
(Helse- og	omsorgstjenesteloven)

 LOV-1999-07-02-64 Lov	om	helsepersonell	m.v.	(Helsepersonelloven)	
 LOV-1999-07-02-63	Lov	om	pasientrettigheter	(Pasientrettighetsloven)
 Prop.	90L	(2010-2011)	Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 Forskrifter	til	ovennevnte	lover
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov

4.1 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	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	

4.2 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.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	
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5. 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	prosessuelle	krav	må	være	oppfylt	før	en	pasient	kan	meldes	
utskrivningsklar	til	kommunen:	

 Problemstilling	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.
 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	7.1	skal	være	oppfylt

6. Plikt til vurdering og varsling av pasientens behov for 
kommunale tjenester

6.1 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.

6.2 Vurderingsplikten av kommunale tjenester innen 24 timer

Innen	24	timer	etter	innleggelse	skal	det	gjøres	en	vurdering	av:

1. Hvor	lenge	innleggelsen	antas	å	vare.	
2. Om	pasienten	antas	å	ha	behov	for	kommunal	helse- og	omsorgstjenester	

etter	utskriving.	
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6.3 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	timer	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,	
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	
utskrivingsklar.

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.	

7. Oppgaver og ansvar i forbindelse med utskriving

7.1. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved utskriving

1. Helse	Møre	og	Romsdal	HF	skal	sende	skriftlig	melding	til	kommunen	ved	
behov	for	kommunale	tjenester	etter	utskriving.	

2. Utskriving	av	pasient	skal	gjøres	så	tidlig	som	mulig	på	dagen.
3. Ved	utskriving skal	forskriftsmessig epikrise eller	tilsvarende	lege-

dokumentasjon	(utskrivningsblankett)	inkludert	fullstendig	medikamentliste	
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følge	pasienten.	Denne	skal	også	sendes	fastlege,	henviser	og	eventuelt annen	
oppfølgende	instans	så	raskt	som	mulig.	

4. For	å	sikre	forsvarlig	oppfølging	av	pasienter	som	utskrives	til	kommunalt	
tjenestetilbud	skal	innholdet	i	dokumentasjonen	nevnt	i	punkt	3	gjøres	
tilgjengelig	for	kommunen	snarest	etter	at	utskriving	er	besluttet	og	senest	
samtidig	med	at	pasienten	utskrives.	Punkter	som	omhandler	pasientens	
tilstand,	funksjonsvurdering,	antatt	hjelpebehov	og	at	kriterier	i	“	Vilkår	for	
utskrivingsklar	pasient”	er	oppfylt,	skal	være	inntatt	i	dokumentet	eventuelt
ved	bruk	av	supplerende	sjekkliste.	

5. 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	fortrinnsvis	
sendes	elektronisk.

6. Dersom	pasienten	har	behov	for	det	bestiller	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	
timeavtale	hos	fastlegen	i	dialog	med	pasienten	før	utskriving.

7. Ved	utskriving	skal	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	sende	med	pasient	resept,	
eventuelt	medikamenter	og	annet	utstyr	slik	at	pasienten	har	nødvendig	
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.

8. Gjennomført	varslingsprosedyre	og	vurdering	av	om	pasienten	er	
utskrivningsklar	skal	dokumenters	i	pasientens	journal.	

9. Helseforetaket	skal	ha	rutiner	for	registrering	av	dato	for	når	kommunens	
betalingsansvar	inntrer.

10. 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.	

11. Som	hovedregel	skal	varsling	om	utskrivningsklare	pasienter	skje	tidligst	
mulig	på	mandag	til	fredag	kl.	08 -15.	

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	skal	skje	pr.	telefon	og	på	eget	
skjema	til	oppgitt	kontaktpunkt	i	kommunen.

7.2. Kommunens ansvar ved utskriving

1. Etter	at	kommunen	i	henhold	til	punkt	7.1.nr.9	har	mottatt	varsling	fra	Helse	
Møre	og	Romsdal,	skal	kommunen	etter	samme	prosedyre	som	der	er	avtalt,	
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så	tidlig	som	mulig	innenfor	kl.	08	-15	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.

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.

8. 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,	jf.	§	11	andre	ledd	i	
samme	forskrift.	Betalingskravet	gjelder	til	den	datoen	kommunen	melder	fra	om	at	
kommunen	er	klar	til	å	ta	imot	pasienten.	

Kommunen	skal	varsle	sykehuset	om	dette	så	tidlig	som	mulig	på	hverdager	mellom	
kl.08-15.	Når	varsel	i	henhold	til	punkt	7.1	nr.9	kan	gjøres	på	andre	tidspunkt	enn	
hverdager	mellom	08-15	skal	varsel	gis	så	tidlig	som	mulig.	Den	dagen	som	
kommunen	har	bestemt	å	motta	pasienten	skal	ikke	være	med	i	betalingskravet.	

Dersom	kommunen	tar	imot	pasient	samme	dag	som	pasientene	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	å	ikke	
skrive	ut	pasient	når	denne	er	definert	som	utskrivningsklar,	og	kommunen	har	
varslet	om	at	den	kan	ta	imot	pasienten.	
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Ved	reinnleggelse	for	samme	problemstilling	innen	48	timer	etter	utskriving,	faller	
kommunens	betalingsplikt	bort.	

9. 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	dette	samarbeidsområdet.	

Kommunen	kan	kreve	redegjørelse	fra	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	på	registrering	av	
oppfyllelse	av	varslingsrutiner	og	på	registrert	utskrivningsklar	dato	for	pasient.

10. 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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Vedlegg	5b	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for 
tjenester innefor psykisk helsevern 

1. Formål

Samarbeidsområdet	skal	sikre	at	alle	pasienter	får	et	faglig	forsvarlig	og	helhetlig	
behandlingstilbud	i	overgangen	mellom	kommunehelsetjeneste	og	
spesialisthelsetjeneste.	Samarbeidsområdet	skal	regulere	ansvarsfordeling,	
oppgaver	og	plikter	ved	utskriving av	pasienter	med	behov	for	psykiske	
helsetjenester.	

2. Samarbeidsområdets virkeområde

Samarbeidsområdet	skal	regulere	samhandlingen	mellom	kommunen	og	Helse	Møre	
og	Romsdal	HF	vedrørende	utskriving	fra	psykisk	helsevern.

Partene	beslutter	selv	hvordan	de	internt	organiserer	tjenestene.	Rutiner	og	
prosedyrer	for	samhandlingen	som	følger	av	denne	samarbeidsområdet	er	førende	
for	partene.	Samarbeidsområdet	regulerer	ikke	samhandlingen	mellom	kommunen	
og	Rusbehandling	Midt- Norge	HF	da	dette	er	regulert	i egen	avtale.	
Samarbeidsområdet	regulerer	heller	ikke	samhandlingen	mellom	helseforetaket	og	
kommunene	innen	somatiske	tjenester.	

3. Lovgrunnlag

 LOV	1999-07-02-61	Lov	om	spesialisthelsetjenesten	m.m.	
(Spesialisthelsetjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-30	Lov om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.				
(Helse- og	omsorgstjenesteloven)

 LOV	2011-06-24-29		Lov	om	folkehelsearbeid	(folkehelseloven)
 LOV-1999-07-02-64 Lov	om	helsepersonell	m.	v.	(Helsepersonelloven)	
 LOV-1999-07-02-63	Lov	om	pasient- og	brukerrettigheter																														

(Pasient- og	brukerrettighetsloven)
 LOV	1999-07-02	nr	62:	Lov	om	etablering	og	gjennomføring	av	psykisk	

helsevern	(Psykisk	helsevernloven).
 Forskrifter	til	ovennevnte	lover
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov

4.1. 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,	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.	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	helseforetaket.	Kompetanseoverføring	skal	være	en	del	av	kommunens	
og	helseforetakets	kvalitetssystem.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	

4.2. 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.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen	er	forpliktet	å	gi	pasienten	en	forsvarlig	
behandling	når	partene	har	ansvar	for	pasienten	og	i	overføringen	mellom	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunen.	
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5.  Ansvarsfordeling mellom partene ved utskriving

5.1. Spesialisthelsetjenestens ansvar

 Varsle	pårørende/foresatte/kommunal	tjeneste	om	forestående	
utskriving/avslutning.	Samtykke	fra	pasient	innhentes

 Ved	behov	innkalle	til	utskrivings-/avslutningsmøte,	og	på	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.	Medisinliste	og	evt.	annen	informasjon	
som	fastlege	og	lokale	tjenester	kan	trenge	umiddelbart,	skal	følge	pasienten	
ved	utskriving.	

5.2. 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.

Partene	skal	innen	01.07.2012	vurdere	om	utskrivningspraksis	i	henhold	til	vedlegg	
5a	(somatikk)	skal	innarbeides	i	dette	vedlegget.
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Vedlegg	6	til	Samarbeidsavtalen	

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og 
hospitering

1. Formål

Dette	vedlegget	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

Dette	vedlegget	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	vedlegg	3a	og b,	og	5a	og	b	til	
samarbeidsavtalen.	Informasjon	om	endring	i	tilbud	og	gjensidige	forpliktelser	rundt	
dette	omtales	i	vedlegg	1	til	samarbeidsavtalen.	Faglige	nettverk	og	felles	
møteplasser	kan	opprettes	blant	annet	via	samhandlingsutvalgene	etter	innmeldte	
behov	fra	fagmiljøene.	

3. Lovgrunnlag

 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Pasient- og	brukerrettighetsloven
 Helsepersonelloven
 Psykisk	helsevernloven
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 

4.1. Felles

Helseforetaket	og	kommunen	skal	sørge	for	at	faglig,	organisatorisk	og	
mellommenneskelig	kunnskap	som	formidles	dem	imellom,	implementeres	i	egen	
organisasjon.	
Begge	parter	skal	informere	koordinerende	enhet	i	helseforetaket	om	felles	
møteplasser	og	faglige	nettverk.

4.2. Helse Møre og Romsdal

Spesialisthelsetjenesten	har	veiledningsplikt	overfor	den	kommunale	helse- og	
omsorgstjenesten	og	pasient/pårørende. Viser	til	rundskriv	Spesialisthelsetjenestens	
veiledningsplikt	overfor	den	kommunale	helse- og	omsorgstjenesten:
www.regjeringen.no/upload/HOD/Hoeringer_KTA/Dokumenter/rundskriv_I-
3_2013.pdf

Plikten	er	både	generell	og	klinisk	rettet	mot	enkeltpasientforløp,	jfr.	§	6-3	i	
spesialisthelsetjenesteloven.	Form	og	innhold	på	veiledningen	avtales	mellom	
partene.	

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

4.3. Kommunen

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
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Vedlegg	7	til	Samarbeidsavtalen	

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.	

Dette	vedlegget	regulerer	samarbeid	mellom	kommunene	og	Helse	Møre	og	Romsdal	
rundt	forskningsprosjekter,	utdanning,	praksis	og	læretid.	Utdanning	og	praksis	
berøres	også	i	vedlegg	6	til	samarbeidsavtalen.	

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. Lovgrunnlag

 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Folkehelseloven
 Helseforetaksloven
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4. Samarbeid om forskning og utvikling

4.1. 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

4.2. Helse Møre og Romsdal

1. Legge	til	rette	for	forskning	og	forskningsnettverk
2. Ta	initiativ	til	å	inkludere	kommunene	i	aktuelle	forskningsprosjekter

4.3. Kommunen

1. Delta	i	forskningsnettverk
2. Bistå	i	aktuelle	forskningsprosjekt

5. Samarbeid om utdanning, internopplæring, praksis og læretid

Utdanningsbehovet	i	kommunene	og	spesialisthelsetjenesten	må	sees	i	
sammenheng.	Det	tas	initiativ	til	å	etablere	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.
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Vedlegg	8	til	Samarbeidsavtalen

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og 
barselsomsorg

1. Formål

Sikre	forsvarlige,	likeverdige	og	helhetlige	tjenester	uavhengig	av	bosted,	og	
ordninger	tilpasset	hver	kommunes	behov.	Fordele	oppgaver	og	ansvar	mellom	
kommunehelsetjenesten	og	spesialisthelsetjenesten.

Vedlegget	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, psykiatri,	sosialmedisin,	fedme,	fødselsangst	etc.	Tjenesten	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	HMN	RHF	november	2010.

2. Virkeområde

Dette	vedlegget	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. Lovgrunnlag

 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Pasient- og	brukerrettighetsloven
 Helsepersonelloven
 Barneloven
 Barnevernloven
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4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar

4.1. 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. Utvikle	felles	prosedyrer	med	tydelig	ansvarsfordeling
3. Felles	plan	for	utvikling	av	kompetanse
4. Legge	til	rette	for	gjensidig	hospitering

4.2. Helse Møre og Romsdal

1. 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.	

4.3. Kommunen

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

5. 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	2014.	
4. Godkjenne	kvalitetshåndbok	for	svangerskaps-,	fødsels- og	barselsomsorg,	

som	skal	legges	ut	på	helseforetakets	hjemmeside.	
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Vedlegg	9	til	Samarbeidsavtalen

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	avtale	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	elektronisk	i	
behandlingskjeden	for	pasientbehandling.
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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. Lovgrunnlag

 Norm	for	informasjonssikkerhet
 Helseinformasjonssikkerhetsforskriften	(sannsynligvis	godkjent	ila	2014)
 Spesialisthelsetjenesteloven	
 Helse- og	omsorgstjenesteloven	
 Helsepersonelloven	
 Pasient- og	brukerrettighetsloven	
 Psykisk	helsevernloven	
 Personopplysningsloven	
 Helseregisterloven		
 Forskrift	om	IT	standarder	i	offentlig	forvaltning (sannsynligvis	godkjent	ila	

2014)

4. 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.	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.

5. 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.
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Ingen	av	kommunene	har	sammenfallende	struktur	og	modenhet	ift.	elektronisk	
samhandling	– det	forutsettes	derfor	at	dette	detaljeres	i	en	arbeidsplan	mellom	
kommunen	og	foretaket.

6. Oppgaver og ansvar

6.1. 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		

o 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

6.2. Helse Møre og Romsdal

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. Kommunen

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

6.4. IKT – arbeidsutvalg
   

IKT-arbeidsutvalg	har	som	oppgave	å	følge	opp	den	praktiske	gjennomføringen	av	
samarbeidet	definert	i	denne	avtalen
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Arbeidsutvalget	skal levere	status-rapport	innen	utgangen	av	2014. Utvalget	skal	
vurdere	om	en	ser	det	er	behov	for	å	opprettholdet	utvalget	etter	denne	perioden.

7. Revisjon av vedlegg

Partene	forplikter	seg	til	å	revidere	vedlegget	når	det	skjer	endringer	i	lover,	
forskrifter	og	retningslinjer. 
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Vedlegg	10	til	samarbeidsavtalen

Samarbeid om forebygging

1. Formål

Fremme	helse	og	forebygge	sykdom	i	befolkingen	gjennom	samarbeid	om	
forebyggende	tiltak.	Ha	oversikt	over	befolkningens	helsetilstand	og	
påvirkningsfaktorer.

2. Virkeområde

Kommunen	har	hovedansvaret	for	folkehelsearbeidet	og	primærforebyggende	
arbeid.

Dette	vedlegget	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.	
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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.

4. Lovgrunnlag

 Folkehelseloven
 Spesialisthelsetjenesteloven
 Helse- og	omsorgstjenesteloven
 Psykisk	helsevernloven
 Smittevernloven

5. Oppgaver og ansvar

5.1. Felles ansvar

Samarbeide	om	forebygging	av	livsstilssykdommer.	Videreutvikle	lærings- og	
mestringstiltak	med	sikte	på	å	føre	tiltakene	nærmere	kommunen.

Samarbeid	om	tiltak	for	tidlig	intervensjon	for	å	forebygge	psykiske	lidelser	hos	barn	
og	unge.

5.2. Helse Møre og Romsdal

1. Informere	kommuneoverlegen	dersom	det	blir	oppdaget	sykdomsmønstre	
som	kan	tyde	på	uheldig	miljø- eller	smittepåvirkning

2. Bidra	med	nødvendig	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	tertiærprofylakse.

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. Bistå	kommunen	i	utvikling	av	lærings- og	

mestringstjenester/frisklivssentraler
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5.3. Kommunen

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. Vurdere	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.	
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Vedlegg	11	til	Samarbeidsavtalen	

Omforente beredskapsplaner og planer for den 
akuttmedisinske kjeden

1. Bakgrunn

Dette	tjenestevedlegg	er	inngått	i	henhold	til	samarbeidsavtale	kulepkt.	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.	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.”

2. Formål
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Gjennom	denne	avtale	forplikter	partene	seg	til	i	å	videreføre	og	utvikle	samarbeidet	
innenfor	krise- og	katastrofebredskap,	og	i	utvikling	av	den	akuttmedisinske	kjede.	
Når	det	gjelder	samarbeid	om	akutthjelp	for	enkeltpasienter	er	dette	omhandlet	i	
andre	vedlegg	(3a,	3b,	5a	og	5b).	
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3. 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,	nødemeldetjenesten,	og	mottak	for	
akuttinnleggelser	i	kommuner	og	helseforetak.

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	
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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

Partene	har	som	intensjon	å	videreutvikle	dette	samarbeidet.	
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Vedlegg	12	til	Samarbeidsavtalen	

Samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal mellom 
kommunene og Helse Møre og Romsdal HF

1. Samhandlingsforum

For	å	sikre	gjennomføringen	av	samhandlingsavtalen	er	det	etablert	følgende	
samhandlingsforum:

 Dialogmøte	
 Overordna	samhandlingsutvalg
 Administrative samhandlingsutvalg
 Kliniske	samhandlingsutvalg
 Samhandlingskonferanse

2. Dialogmøte

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.	
Brukarutvalget	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.

3. Overordnet samhandlingsutvalg

Overordnet	samhandlingsutvalg	er	et	partssammensatt,	overordna	strategisk	og	
utviklingsorientert	utvalg	mellom	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	og	kommunene	i	Møre	
og	Romsdal.	
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3.1. Oppgaver

1. Ha	en	proaktiv	rolle	med	å	peke	ut	retning	for	arbeidet	med	samhandling og	
oppgavefordeling	mellom	kommunene	og	helseforetaket

2. Følge	opp	at	samarbeidsavtalene	som	er	inngått	mellom	helseforetaket	og	
kommunene	i	Møre	og	Romsdal	blir	praktiserte	etter	intensjonen.	
Gjennomføre	evaluering	og	utarbeide	forslag	til	justering	av	avtalene

3. Følge	opp	og	koordinere	virksomheten	i	de	administrative	
samhandlingsutvalgene

4. Godkjenne	rutiner	og	prosedyrer	som	angår	samhandling	om	felles	
pasientforløp	etter	forslag	frå	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	etter	forslag	

fra	de	administrative	samhandlingsutvalgene	
9. Arrangere	en	årlig	samhandlingskonferanse
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

 Styret	i	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	oppnevner	4	representanter	og	4	
vararepresentanter,	2	eierrepresentanter	fra	styret	og	2	administrative	
representanter

 Styret	i	KS	Møre	og	Romsdal	oppnevner	4	representanter	og	4	
vararepresentanter,	2	politikere	fra	kommunene	og	2	administrative	
representanter	frå	kommunene

 En	representant	og	vararepresentant	oppnevnt	av	Brukarutvalget	i	Helse	
Møre	og	Romsdal	HF

 Leder	for	de	administrative	samhandlingsutvalgene	skal	innkalles	til	møtene	
med	tale- og	forslagsrett

 Fylkeslegen	har	møterett

Representantene	blir	oppnevnt	for	2	år	av	gangen.

Helse	Møre	og	Romsdal	HF har	sekretærfunksjonen.	Begge	parter	har	ansvar	for	å	
fremme	og	forberede	saker	til	utvalget.
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Utvalget	skal	minimum	ha	4	årlige	møter.	Partene	dekker	egne	kostnader.

Leder- og	nestlederfunksjonen	alternerer	annen	hvert	år	mellom	Helse	Møre	og	
Romsdal	HF og	kommunerepresentantene.	

4. Administrative samhandlingsutvalg

Administrative	samhandlingsutvalg	er	partssammensatte	utvalg	mellom	Helse	Møre	
og	Romsdal	HF	og	kommunene	i	Møre	og	Romsdal.	

4.1. Antall utvalg 

Det	skal	være	2	utvalg,	et	for	Nordmøre	og	Romsdal	og	et	for	Sunnmøre.	Kommuner	
som	ligger	i	grensesonen	velger	selv	hvilket	administrativt	samhandlingsutvalg	de	vil	
tilhøre.

4.2. Oppgaver

1. Ta	ansvar	for	at	det	i	felleskap	utarbeides	nærmere	faglige	retningslinjer	mellom	
helseforetaket	og	kommunehelsetjenesten	om	arbeidsdeling	ved	utredning	og	
innhold	i	henvisninger.	I	dette	arbeidet	skal	det	delta	leger	både	fra	heleforetaket	
og	kommunene.

2. Fange	opp	innspill	og	utfordringer	i	kommunene	og	helseforetaket	tilknyttet	
innføringen	av	Samhandlingsreformen	og	bringe	dette	videre	til	Overordna	
samhandlingsutvalg.

3. Fokusere	på	erfaringsutveksling,	kompetanseoverføring	og	felles	møteplasser	
4. Utvikle	gjensidig	kunnskap	om	de	utfordringene	tjenestene	står	overfor
5. Arbeide	aktivt	for	en	kultur	for	læring,	forbedring	og	fagutvikling	der	

organisasjonene	kollektivt	lærer	av	feil	og	systemsvikt.	
6. Håndtere	avvik	i	samhandlinga	som	helseforetaket	og	den	enkelte	kommune	ikke	

greier	å	løyse	selv	eller	som	er	av	slik	prinsipiell	karakter	at	det	angår	flere	
kommuner.	Håndteringen	skjer	i	tråd	med	System	for	avvikshåndtering	som	
Overordna	samhandlingsutvalg	har	etablert.

7. Utvikle	et	rapporteringssystem	til	Overordna	samhandlingsutvalg	for	oppfølging	
av	samarbeidsavtalene	som	er	inngått	mellom	helseforetaket	og	kommunene	i	
Møre	og	Romsdal

8. Tilrå	rutiner	og	prosedyrer	som	angår	samhandling	om	felles	pasientforløp	etter	
forslag	fra	kliniske	samhandlingsutvalg	eller	en	eller	flere	av	partene

9. Bidra	til	utvikling	og	spredning	av	gode	modeller	for	samhandling	
10. Ha	en	oppdatert	oversikt	over	ulike	samhandlingsprosjekt	i	sitt	nedslagsfelt
11. I	tråd	med	samarbeidsavtalene	som	er	inngått	mellom	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	

og	kommunene	i	Møre	og	Romsdal	avgjøre	saker	av	administrativ	og	faglig	
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karakter	som	angår	samhandling,	men	som	ikke	innebærer	økonomiske	eller	
andre	politiske	konsekvenser	for	partene

12. Foreslå	oppretting	av	faste	eller	midlertidige	kliniske	samhandlingsutvalg	
overfor	overordna	samhandlingsutvalg.

4.3. Sammensetting

Hvert	administrativt	samhandlingsutvalg	har	følgende	sammensetting:

 Adm.	direktør	i	Helse	Møre	og	Romsdal	HF	oppnevner 6 representanter	og	6
vararepresentanter	

 Styret	i	respektive	regionråd	oppnevner		4	representanter	og	4	
vararepresentanter.	Intensjonen	er	å	sikre	regional	og	geografisk	balanse.	
Representantene	frå	kommunene	skal	ha	overordnet/koordinerende	
fagansvar	i	sine	kommuner,	av	disse	minst	en	kommune(over)lege.

 Vertskommunene	oppnevner	1 representant	og	1 vararepresentant	hver	
 1 representant	og 1 vararepresentant	blir	oppnevnt	av	Brukarutvalget	i Helse	

Møre	og	Romsdal	HF
 1 av	praksiskonsulentene	i	helseforetaket
 2	tillitsvalgte	fra	kommunehelsetjenesten	og	to	tillitsvalgte	fra	Helseforetaket	

som	representerer	ulike	fagorganisasjoner.	(Dette	punkt	kom	i	tillegg	til	
inngått	avtaletekst		og	trådte	i	kraft	fra	01.01.2012).	

Representantene	blir	oppnevnt	for	2	år	av	gangen.
Helse	Møre	og	Romsdal	HF	er	ansvarlig	for	sekretærfunksjonen.	Begge	parter	har	
ansvar	for	å	fremme	og	forberede	saker	til	utvalget.

Utvalget	skal	minimum	ha	4	møter	pr.	år.	Partene dekker	egne	kostnader.

4.4. Felles møte 

I	tillegg	til	faste	møter	i	de	administrative	utvalgene,	tar	det	overordnede	
samhandlingsutvalget	initiativ	til	et	felles	møte	for	de	administrative	
arbeidsutvalgene	en	gang	i	året.	

5. Kliniske samhandlingsutvalg

Kliniske	samhandlingsutvalg	kan	opprettast	fast	eller	midlertidig	ved	behov	for	å	
drøfte	faglige	og/eller	administrative	utfordringer	mellom	kommunene	og	
helseforetaket.	Slike	utvalg	blir	oppnevnt	av	overordna	samhandlingsutvalg	etter	
forslag	fra	de	administrative	samhandlingsutvalgene.
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6. Samhandlingskonferanse 

Overordna	samhandlingsutvalg	arrangerer	samhandlingskonferanse	for	ledere	og	
relevante	fagpersonell	i	kommunen	og	helseforetaket,	med	fokus	på	
samhandlingserfaringer	både	lokalt	og	nasjonalt.
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Vedlegg	13	til	Samarbeidsavtalen	

Samarbeid om praksiskonsulentordninger

1. Formål

Ordningen	skal	bidra	til	økt	samhandling	og	koordinering	mellom	
primærhelsetjenesten	og	spesialisthelsetjenesten.	Nøkkelord	for	ordningen	er:	
samarbeid,	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.	Praksiskonsulentens	arbeid	skal	
finne	sted	på	overordnet	systemnivå	og	ikke	i	forhold	til	enkeltpasienter/-brukere.

Praksiskonsulenten	skal	forbedre	helheten	i	pasientforløpet,	herunder	ved	å

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	

oppfølgningen	av	utskrevne	pasienter	i	førstelinjetjenesten
4. Delta	i	utarbeidelse	av	kliniske	retningslinjer	for	pasientforløp
5. Vurdere	tilretteleggelse	for	oppfølgning	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
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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	
praksiskonsulentordningen	for	leger.	En	praksiskonsulent	skal	være	medlem	av	
hvert	av	de	administrative	samhandlingsutvalgene,	jfr.	vedlegg	12,	punkt	4.3.	

4. Oppgaver og ansvar

4.1. Helse Møre og Romsdal

Opprette	ordning	for	praksiskonsulent,	og	vurdere	utvidelse	av	ordningen	etter	
hvert,	både	når	det	gjelder	omfang	og	faggrupper.

4.2. Kommunen

Bistå	helseforetaket	til	å	finne	egnede	personer	til	å	gå	inn	i	ordningen.	

Gi	fastleger	som	påtar	seg	oppgaver	som	praksiskonsulent	fritak	fra	plikt	til	
kommunal	deltidsstilling.	



Overordna samhandlingsutval
Møre og Romsdal

Saksframlegg

Resultat av reforhandling/evaluering av samarbeidsavtalen mellom 
kommunane og Helse Møre og Romsdal HF

Saksnr Utvalsnamn Møtedato
2014/06 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal 15.01.14.

Saksbehandlar: Britt Valderhaug Tyrholm
Arkivreferanse:  2014/33

Saksutgreiing:
Resultat av reforhandling/evaluering av samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal HF. 

Utvalet har bestått av: 
Britt Valderhaug Tyrholm, Helse Møre og Romsdal
Robert Giske, Helse Møre og Romsdal
Olav Aarø, Ålesund kommune
Olaug Haugen, Tingvoll kommune
Arild Kjersem, Fræna kommune
Arne Gotteberg, Volda kommune
Ann Sissel Misund Nedberg, KS
Hanne- Lilian Søvik, Brukerutvalget
Anniken Standal Remseth, Helse Møre og Romsdal

Oppsummering av arbeidet
Utvalet har hatt 3 møter. Eit enstemmig utval stiller seg bak de forslag til endringar i samarbeidsavtalen som framgjeng av denne 
saken. Det er gjort disse endringar:

Hoveddokumentet: I den innleiande teksten er det gjort en  presisering, under punkt 2, 
”Verdigrunnlag og målsetting”.  I første setninga i femte avsnitt er orda  helhetlige og individuelt tilpassede tilførd. Utover dette er 
teksten oppgradert med omsyn til planlagt endringar som er gjennomført i samsvar med avtalens intensjonar. Det gjelder 
utarbeiding av prosedyre for avvikshandtering og at avtalen er utvida med to vedlegg; vedlegg nr. 12 som gjelder 
samarbeidsstrukturen og vedlegg nr.13 som omhandlar praksiskonsulentordninga.

Følgjande vedlegg som har vært gjenstand for diskusjon og justeringar:

Vedlegg 2: ”Samarbeid for å sikre heilskaplege og samanhengjande helse- og omsorgstenester  
til pasientar med behov for koordinerte tenester”. 

Tilføyingar: 
1) Læring og meistring.  Det skal etableres et kontaktpunktet i kommunene for læring- og meistringssenteret  som enten  ligger i  
koordinerende enhet i kommunene eller evt ved  frisklivssentralane.
2) Koordinerende enhet skal videreformidle direkte og relevant kontakt for oppfølging av barn og unge.

Vedlegg 3a, Samarbeid om innlegging og behandling av pasientar med behov for somatiske helsetenester

5.1 Kommunens ansvar ved innlegging i HMR
Noverande avtaletekst: 
I henvisningen skal det fremkomme klare problemstillinger som henviser ønsker vurdert utredet eller behandlet, samt at 
kommunal behandling er vurdert som ikke tilstrekkelig
I henvisningen skal det foreligge oppdaterte medikamentliste og opplysninger om hvilke kommunale tjenester pasienten mottar
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Er endra til:
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 resymè av viktige tidligere sykdommer av betydning for aktuell problemstilling

 Relevante undersøkinger og tidligere behandling utflørt 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

5.2 Dokumentasjon ved innlegging i HMR

Noverande avtaletekst: 
Ved innleggelse av pasienter som mottar kommunale tjenester i Helse Møre og Romsdal HF skal følgende dokumenter primært 
vedlegges henvisning:

Er endret til:
Ved innlegging av pasienter fra sykehjem eller der hjemmesykepleien er involvert rundt innleggelsen, skal følgende dokument fra 
omsorgstjenestene primært være vedlagt innleggelsesskrivet eller følge pasienten til sykehuset.

To kulepunkt er utvidet med denne tekst (i kursiv):

 Informasjon om hjelpemidler pasienten bruker og som sykehuset trenger kjennskap til

 Eventuelt oppdatert individuell plan der dette er relevant og etter samtykke fra pasienten

Vedlegg 5a, Samarbeid om utskriving av pasientar med behov for somatiske helsetenester
Det er gjort disse tilføyingar under punkt 5 ”Definisjon av utskrivingsklar pasient”:

 Det skal redegjøres for eventuelle spørsmål som ikke er endelig avklart.

 Dokumentasjonskravet nevnt i punkt 7.1 skal være oppfylt

I dokumentasjonskravet i punkt 6.3.1 om ”Prosedyre ved antatt behov for kommunale tjenester” er det gjort en tilføyelse om at 
sykehuset ikke skal legge føringer for hvilke tjenester kommunen skal tilby. I punkt 7. ”Oppgaver og ansvar i forbindelse med
utskriving” er det gjort noen presiseringer for å sikre nødvendig dokumentasjon og oppfølging av medisinsk behandling. 

Vedlegg 9  ”Samarbeid om IKT- løsningar og elektronisk samhandling”. 
IKT-utvalet har oppdatert samarbeidsavtalen.

Vedlegg 12 ”Samhandlingsstrukturen i Møre og Romsdal mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF”. 
Forhandlingsutvalet vurderar at samhandlingsstrukturen er uhensiktsmessig og bør endras vesentlig. Utvalet tilrår allikevel at 
samhandlingsstrukturen opprettholdas i 2014, dog med ein noko færre representantar. Utvalet tilrår også at det blir nedsatt ein 
arbeidsgruppe som blir sammensatt av kommunar og helseforetaket for å foreslå endringar i samhandlingsstrukturen frå 2015.

Vedlegg 13  ”Samarbeid om praksiskonsulentordningar”
Det er ønskelig å utvide ordninga som et spleiselag mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta. Praksiskonsulentane, 

som er leger, arbeider med konkrete tiltak der dei medverkar til å etablere arenaer for kompetanseoverføring og samhandling 
mellom spesialistar og allmennlegar. Resultatet er betre kvalitet og samarbeid  om pasientbehandling på dei ulike områda i 
helsesektoren. Forhandlingsutvalet var einig om nytten av å kunne ”pleie” på utviding av ein ordning som allereie fungerer godt. 
Utvalet kom til at det vil kunne vere meir hensiktsmessig å rette ein direkte henvendelse til kommunane om å samarbeide om 
finansiering av en utviding av ordninga, enn å la en slik ”spleiseplan” inngå i samarbeidsavtalen.

Anna
Forhandlingsutvalet var opptatt av korleis samarbeidsavtalen kunne bli kjent blant  tilsette både innanfor kommunehelsetenesta og 
spesialisthelsetenesta. Utvalet tilrådde at ein brukte regionråda for å få informasjonen ut i kommunane. Vidare at ein brukte 
klinikkane for å få informasjonen ut i sengepostane.

Overtaking av rusforetaket 
Helse Møre og Romsdal HF har ikkje vært i ein slik posisjon at det har vært mulig å implementere  overtakinga av rusforetaket i 
tilknyting til reforhandling av samarbeidsavtalene. Dei gjeldande avtalar mellom rusforetaket og kommunane i Møre og Romsdal 
vil laupe uendra fram til at samarbeidsavtalen blir reforhandla hausten 2014. Det er eit mål å integrere samararbeidsavtalane med 
rusforetaket, slik at det blir ein felles avtale mellom avtalepartane frå 2015. 

Vedlegg : Samarbeidsavtalen med de endringar som er omtalt.
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Forslag til vedtak:

Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal sluttar seg til dei endringar og justeringar som er foreslått for samarbeidsavtalen. 
Utvalet rår til at den reviderte avtala blir sendt til kommunane i Møre og Romsdal for godkjenning.  

Maritta Ohrstrand
leiar
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