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Nesset kommune Arkiv: L32 

Arkivsaksnr: 2011/564-111 
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Utvalg Utvalssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 13/14 01.04.2014 

 

Adressering i Nesset kommune - forslag til skrivemåte av to vegnamn: Hornevegen 

og Ødegårdvegen 

Vedlegg 

1 Vedtaksreferat frå klagenemnda for stadnamnsaker 

 

Rådmannens innstilling 

Vegnamna Hornevegen i Eresfjord og Ødegårdvegen i Vistdal blir vedtatt som godkjent skrivemåte. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Utvalget ønsket å gi følgende merknad til vedtaket: 

 

Utvalget reagerer på skrivemåten Horne, da det er navnet Hånde som er allment kjent og brukt 

i lokalmiljøet.  Vi mener det må være mulig å gjøre unntak fra hovedregelen i stadnavnloven, 

som også gjort i forhold til Ødegårdvegnavnet. 

 

Merknaden ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014  

Vegnamna Hornevegen i Eresfjord og Ødegårdvegen i Vistdal blir vedtatt som godkjent skrivemåte. 

 

Merknad til vedtaket: 

Utvalget reagerer på skrivemåten Horne, da det er navnet Hånde som er allment kjent og brukt i 

lokalmiljøet. Vi mener det må være mulig å gjøre unntak fra hovedregelen i stadnavnloven, som også 

gjort i forhold til Ødegårdvegnavnet. 

 

 

 



Saksopplysningar 

Vedtak om å sette i gang arbeidet med adressering vart gjort av kommunens namnemyndigheit Utval 

for teknisk, næring og miljø i sak 37/11 den 26.05.2011. Det vart samtidig nedsett eit arbeidsutval 

samansatt av lokalkjende personar frå dei ulike delane av kommunen. Utvalet bestod av Per Even 

Opsal, Eresfjord, Per Arthur Mittet, Rød, Anne-Karin Sjøli, Raudsand, Håvard Sørvik, kart og 

oppmålingsingeniør og Turid Leirvoll Øverås, kulturkonsulent, var og sekretær for arbeidsgruppa.  

 

Grunnlaget for å tildele gateadresser ligg i matrikkelloven, plan-  og bygningsloven og lov om 

stadnamn. Viser også til vedtak i Nesset Formannskap 17.12.2009 om Lokal forskrift om adressering. 

Sak 140/09. Etter matrikkellova sine bestemmelsar har altså kommunen vedtaksmyndigheit på mellom 

anna namn på offentlege og private vegar (vegparsellar). Vedtak av vegnamn og skrivemåten av 

vegnamn er delegert til utval for helse, oppvekst og kultur (HOK). 

 

Arbeidsutvalet foreslo ei liste med namneforslag på definerte vegparsellar som vart sendt ut på høyring 

med frist til 15. april 2012. Dokumenta vart sendt til alle bygdelaga for uttale. Det kom inn om lag 40 

uttaler om forslaga og nokre forslag til nye vegar som bør ha namn.  

Det er etter dette gjort vedtak om namn for over 100 vegar i kommunen. Det gjeld fylkesvegar, 

kommunale vegar og nokre private vegar.  

For nokre av namna måtte det gå ein prosess inn til språkrådet og kartverket for å få godkjent 

skrivemåten for namna. Dei fleste har etter det fått godkjent vegnamna. Liste over vedtekne namn ligg 

på Nesset kommune sine heimesider under kultur. 
 
To vegnamn vart ikkje godkjende fordi dei var knytt til primærnamnet som er gardsnamnet og som 

ikkje hadde vedteken skrivemåte. Det gjeld gardsnamnet Hånde/Honne/Horne i Eresfjord og 

Øygarden/Ødegård i Vistdal. Grunneigarne klaga her på språkrådet og kartverket sine vedtak og saka 

gjekk difor vidare til Klagenemnda for stadnamnsaker. 

 

Klagenemnda handsama saka i møte 29.10.2013 og vedtok skrivemåtane Horne og Ødegård.  

Nemnda gjekk inn Horne og har i si vurdering lagt vekt på at denne forma har ein lang og sterk 

tradisjon i skrift, samtidig som ho er i tråd med gjeldande rettskrivingsprinsipp. 

Nemnda fastsette også skrivemåten Ødegård, og har i si vurdering lagt vekt på at den skrivemåten 

grunneigarane ønsker ligg innfor rettskrivinga og byggjer på ein dominerande skrifttradisjon. 

Med dette ligg det føre to vegnamn til handsaming: 

 

Hornevegen Privat veg frå Fv 191 til garden Horne i Eresfjord 

Ødegårdvegen Kommunal vegsløyfe frå Fv 660 på Ødegård i Vistdal 

 

Vurdering 

Gardsnamna Horne og Ødegård har vore gjennom ei grundig vurdering i språkrådet, kartverket og til 

slutt i klagenemnda for standnamnsaker med endeleg vedtak om skrivemåte for dei to gardsnamna. 

Som følgje av dette vil rådmannen tilrå at vegnamna som blir avleida av desse blir skreve Hornevegen 

og Ødegårdvegen.  

 

Økonomiske konsekvensar 

Sjølve vedtaket om namn har ingen økonomiske konsekvensar for kommunen. Den vidare prosessemn 

med adressering av eigedommar og skilting blir utført av teknisk avdeling i kommunen og går inn i 

busjetteringa der. 

 

 



Betydning for folkehelse 

Å få på plass vegnamn og adressering vil betre tilgjengeligheit og oversikt over kommunen vår. Det 

vil bli lettare for alle å finne fram til den enkelte eigedom. Dette har stor betydning ved utrykking med 

ambulanse, brann og politi. Omsorgsteneste og varelevering blir og enklare. Dette aukar tryggleiken 

for innbyggarane i kommunen. 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2013/396-112 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 35/14 10.04.2014 

Nesset formannskap  08.05.2014 

Nesset kommunestyre  22.05.2014 

 

Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017 

Vedlegg 

1 Uttale fra ungdommens kommunestyre ang. budsjett 2014 

2 Referat fra møte i HAMU og Samarbeidsutvalget 030414 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017. 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Konsekvens 

1 Felles 

utgifter 

50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 

gjennomgang av 

kommunens 

forsikringsobjekter. 

Reduksjon av innkjøp 

IKT (ikke investering) 

Mindre 

konsekvenser 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge 

av endring i 

arbeidsgiveravgift fra 

sone 1a til sone 2 

Reduserte utgifter til 

arbeidsgiveravgift 

for kommunen 

3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 

kulturmidler. Total 

budsjett 350 000. 100 

000 over snitt i 

KOSTRA gruppe 2. 

Tildeling 2013 fordelt 

til 57 lag med gj.snitt 

pr lag kr 8 100. 

Vil føre til mindre 

tilskudd til lag og 

foreninger. 

Kommunen kan tilby 

opplæring i bruk av 

Tilskuddsportalen 

slik at lag og 

foreninger selv kan 

søke om eksterne 

tilskudd. 



4 Service-

kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg 

av meglerpakke, 

reduserte utgifter til 

porto mm 

Ingen  

5 Barne-

hager 

100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 

årsverk ass. ressurs i 

Eidsvåg barnehage 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte 

kommunale barnehager 

i 3 uker fra 2015 

Enn antar at 

feriestengte 

barnehager vil gi 

liten konsekvens for 

foreldre dersom 

informasjonen blir 

gitt på ett tidlig 

tidspunkt. 

7 Skole   220 000 750 000 1 000 000 Pga. naturlig nedgang i 

elevtallet vil en kunne 

redusere antall klasser 

EIBUS fra høst 2015.  

Ingen negativ 

konsekvens for 

læring. Ingen 

konsekvenser for 

lærere. 

8   100 000 235 000 235 000 235 000 Redusere assistent- 

ressurs EIBUS.  

Dette vil føre til 

mindre generell 

assistentstøtte i 

klassene. 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

9   210 000 510 000 510 000 510 000 Overflytte mellomtrinn 

fra Vistdal skule til 

Eresfjord. Kun 3 elever 

i mellomtrinnet neste 

skoleår - 2014/15. Alle 

i 7 klasse. Ikke 

beregnet innsparing på 

driftsutgifter bygg. 

Vil gi lengre 

skoleveg og lengre 

skoledager, men 

innenfor gitte 

anbefalinger. Vil gi 

redusert kollegialt 

fagmiljø ved Vistdal 

skule. 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar 

i 2014 

Vil kunne føre til 

større belastninger 

for de ansatte som er 

tilstede. 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere 

å redusere sosialhjelps- 

utbetalinger  

Økt bruk av statlige 

tiltaksmidler vil 

kunne øke behovet 

for flere 

praksisplasser i 

kommunen. 

12 Helse og 

omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning 

på kjøkken NOS 

tilsvarende 30% stilling 

for ass. i helgene 

Endring av interne 

rutiner. Oppgaver må 

overføres til 

avdelingene. 

Overtallige tilbys 

vakante stillinger på 

dag. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 

70% st. innen 01.06.14. 

Middagslevering fra 

Eidsvåg, kostnadene til 

dette er medregnet 

Noen beboere må ha 

hjelp til handling. 

Kostnader til 

middagslevering, 

transport til 

Eresfjord og Vistdal 



er innarbeidet. 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) 

ved Vistdal 

bofellesskap avvikles 

innen 01.06.14  

Hjemmetjenesten 

fører tilsyn på kveld.  

15   250 000       Redusere bemanning 

på dagtid med 50% 

innen 01.06.14 

Fast personale noen 

timer på dagtid. 

Trappes ytterligere 

ned i takt med 

utflytting av beboere. 

16     2 000 000 2 500 000 2 500 000 Vistdal bofellesskap 

omdisponeres til 

boliger. Det er i dag 

tilknyttet ca 5 årsverk 

til Vistdal bofellesskap 

i tillegg er hjemme-

sykepleien der to 

ganger daglig.  Det er i 

dag 6 (4) beboeren ved 

bofellesskapet.  

Reduksjonsforslagene 

innebærer en gradvis 

avvikling som 

bofellesskap. Antatt 

samlet innsparing ca. 

kr. 2.500.000 

Mulig at en må øke 

ressurser i 

hjemmetjenesten i 

Indre. Økonomisk 

mulighet til økning 

av hjemmetjenesten 

fra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter 

i alle kommunens 

formålsbygg. Redusere 

bruk av gatelys om 

natten. 

Ansatte må få 

opplæring i bruk av 

SD -anleggene. 

Redusere 

temperaturen med 1 

grad i alle formåls-

bygg, ikke NOS. 

Innføre tidsstyring 

på gatelys. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på byggesak 

og kartoppmåling.  

Nesset kommune har 

lavere gebyr enn 

sammenlignings-

bare kommuner. 

  Totalt 1 690 000 4 735 000 5 765 000 6 015 000     

 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Uttale fra FAU ved Vistdal skole, datert 10.4.2014, ble distribuert. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

 Saken utsettes til 8. mai.  



 

I forbindelse med formannskapsmøte samme dag, innkalles det til arbeidsmøte hvor alternative 

innsparingsforslag gjennomgås. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Saken utsettes til 8. mai.  

 

I forbindelse med formannskapsmøte samme dag, innkalles det til arbeidsmøte hvor alternative 

innsparingsforslag gjennomgås. 

 

Saksopplysninger 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014 

 

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til budsjettprosess 2014 – i arbeidet med å skape balanse i 

økonomiplan 2014 – 2017. 

Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for medbestemmelse) 

legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen. 

Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 

representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister. 

 

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet: 

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01 

Møte HAMU 14.01 

Formannskapsmøte 23.01 

Kommunestyre 06.02 

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03 

Møte m/rådmannens ledergruppe 25.03 

HAMU 02.04 

Formannskap 10.04 

Kommunestyre 24.04 

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05 

 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i forbindelse med behandling av Økonomiplan 2014 – 2017 i 

kommunestyret 12.12.2013: 

 

Budsjettprosess: 

Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om mandat til 

arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 prinsipper i arbeidet med å 

skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013. 

Administrasjonen får i oppgave å legge frem en sak til formannskapets første møte i 2014 som bygger 

på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av kommunens drift 

og samlede innsparinger på 2 % for økonomiplanperioden 2014 – 2017. 

 

For å oppnå balanse i økonomiplanperioden må driften reduseres med ca. 4 mill. kroner som tilsvarer  

2 % av kommunens driftsbudsjett. Etter flere år med reduksjoner, ser ikke rådmannen at det er rom for 

å bruke” ostehøvelprinsippet” lengre ved at hver enhet finner reduksjonstiltak for 2 %. Rådmannen 



opprettet i januar 7 administrative arbeidsgrupper med deltagelse av tillitsvalgte og verneombud i 

gruppene 1 - 5:  

 

1) Grunnskole 

2) Barnehage 

3) Helse og omsorg/NAV kommunal del 

4) Teknisk, samfunn og utvikling 

5) Rådmannens stab og støttefunksjoner. Herunder økonomi, personal, fellesutgifter, kultur, IKT og 

service. 

6) Inntektsmuligheter 

7) Politisk nivå 

 

Arbeidsgruppene har gjennomgått alle tjenesteområder med tanke på om driften kan effektiviseres, 

samhandles med andre eller ev utgå. Konsekvenser og effekt er beskrevet i interne arbeidsnotat fra 

arbeidsgruppene til rådmannen.  

Tilbakemeldingene er gjennomgått med enhetslederne og videre innarbeidedet i rådmannens forslag til 

tiltak for å oppnå balanse for budsjett 2014 og økonomiplan 2014- 17.  

 

Vurdering 

Rådmannen sammen med stabs- og enhetsledere har vurdert gruppenes innspill og kommet frem til 

enstemmige forslag til innsparinger for å oppnå balanse i økonomiplan 2014 - 17. Vurderinger er gjort 

ut fra vurderte konsekvenser av tiltakene sett opp imot hva som gir innsparinger. 

Rådmannen ser at noen av de foreslåtte tiltakene vil skape mere uro enn andre og har derfor valgt å 

beskrive mer utførende de tiltakene som direkte berører ansattes arbeidsforhold. Flere av de foreslåtte 

tiltakene vil berøre ansatte i form av omplassering eller oppsigelser. Der det blir nødvendig med 

nedbemanning, vil dette først og fremst gjelde assistentstillinger, ufaglærte ansatte. Generelt er det 

vanskelig å finne andre arbeidsoppgaver for disse arbeidstakerne og problemstillingen blir i denne 

omgang ytterligere vanskeliggjort ved at det er behov for reduksjoner i flere enheter samtidig.  

 

Tiltak 5: 

Rådmannen foreslår ytterligere reduksjon av assistentressurs ved kommunale barnehager med 

bakgrunn i reduksjon i antall barn fra høsten 2015. Det er allerede satt i gang en nedbemannings- 

prosess i forhold til vedtatt budsjett for 2014. Dette innebærer reduksjon av ca. 3,5 assistent årsverk. 5 

ansatte er innkalt til drøftingsmøte. Det vil bli arbeidet med å finne muligheter for omplassering, men 

det er stor fare for oppsigelser. Ytterligere nedbemanning tilsvarer ca. 100 % stilling.  

 

 

Tiltak 6: 

Rådmannen legger enda en gang frem forslag om å feriestenge kommunale barnehager i 3 uker. Det er 

få barn som benytter seg av tilbudet i juli og en antar derfor at tiltaket vil føre til små problemer om 

foreldre får tid nok til å planlegge avvikling av egen ferie. Vi er kjent med Liedgarden barnehage har 

hatt feriestengning i flere år uten at dette har ført til større problemer. 

 

Tiltak 7: 

Rådmannen foreslår å redusere antall klasser ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole. Bakgrunnen for 

dette er at elevtallet går ned de neste årene. I forslaget ligger en reduksjon av 1 klasse for skoleåret 

2015/ 16 og ytterligere en klasse skoleåret etter. Tiltaket medfører ingen konsekvens for læring. 

Tiltaket medfører ingen konsekvenser for lærerstillinger, da en vil ha naturlig avgang i lærergruppen. 

 

Tiltak 8: 



Rådmannen foreslår å redusere assistentressurs ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole tilsvarende 50 % 

stilling. Konsekvensen av tiltaket er noe usikkert da dette avhenger av elevgrunnlaget. Tiltaket vil 

berøre ansatte og det vil være få muligheter til omplassering.  

 

Tiltak 9: 

Rådmannen foreslår å flytte elever fra mellomtrinnet ved Vistdal skule til Eresfjord barne- og 

ungdomsskule fra skoleåret 2014/15. 

Det vil fra høsten kun være 3 elever i 7. klasse ved mellomtrinnet ved Vistdal skule. Det vil si at det 

ikke er elever i 5. eller 6. klassetrinn dette skoleåret. Elevene i 7. klasse vil derfor dele klasse med 

elever i 4. skoletrinn til høsten. Fra skoleåret 2015/16 vil det igjen være elever som kommer fra 

barnetrinnet og over i mellomtrinnet. Høsten 2015 vil det være 5 elever i 5. klasse. Overflytting av 

elever ved mellomtrinnet til Eresfjord skole vil medføre lengre skoledager for elevene inkl. reisetid, 

men likevel innenfor gitte anbefalinger. Eksempelvis vil elevene fra Vistdal få kortere reisevei enn 

elevene fra Eikesdal.  

Det vil ikke føre til økte transportutgifter av betydning da elevene vil følge allerede oppsatte 

skolebusser. Fagmiljøet er redd tiltaket vil kunne føre til et redusert kollegialt fagmiljø over tid. Det vil 

berøre ansatte, men ledige stillinger vil ikke bli besatt.  

 

Tiltak 12: 

Rådmannen foreslår å redusere 30 % assistent stilling på helg ved kjøkkenet ved Nesset 

omsorgssenter. Tiltaket innebærer at oppvask av kopper og bestikk må utføres i avdelinger i helgene. 

Tiltaket vil føre til endrede rutiner. 3 ansatte i små stillingsstørrelser vil bli berørt. Det er mulig at disse 

kan overflyttes til vakante stillinger på hverdag. 

 

 

 

Tiltak 13 - 16: 

Rådmannen foreslår å starte en prosess hvor målet er å omdisponere Vistdal bofellesskap fra 

institusjon til boliger.  

 

Bakgrunnen for dette forslaget er at kommunen har mottatt «Beredskapsanalyse for Nesset», 

utarbeidet av Molde Brann- og redningstjeneste mars 2014 som vil medføre til større investeringer og 

årlige driftsutgifter.  

Beredskapsanalysen er utarbeidet med bakgrunn i Dimensjoneringsforskriften. Forskriften gir 

ufravikelige krav i forhold til responstid og dimensjonering av brannmannskap ut fra innbyggertall, 

befolkningstetthet, tett bebyggelse og sykehjem/sykehus.  

Vistdal bofelleskap er etter Dimensjoneringsforskriften definert som sykehjem da det er beboere som 

trenger assistert hjelp ved rømning. Responstid i forhold til institusjon er satt til 10 min. Denne kan 

utvides til 20 min hvis det iverksettes branntekniske tiltak som automatisk slukkesystem,  

 

 

branncelledeling av loft, selvlukkende dører mm. I dag er responstiden fra Eresfjord til Vistdal 

beregnet til 33 min og fra Åfarnes 38 min. Det betyr at for å etterleve forskriften hvis en opprettholder 

institusjonstilbud i Vistdal, må det opprettes branntjeneste i Vistdal på samme nivå som i Eidsvåg. Det 

vil si en brannstyrke med minimum 4 røykdykker og 6 brannkonstabler. I tillegg må det innkjøpes 

brannbil, diverse utstyr og tilrettelegges for garasje/brannstasjon. Samlede utgifter til investeringer 

antas å være ca. 4-6 mill.kr samt kostnader for opplæring av røykdykkere og sjåfører. Årlige 

lønnsutgifter for brannmannskap ca. kr 650 000 samt godtgjørelser for utrykning. 

 

Brannberedskapet i Vistdal må høynes selv uten institusjon i bygda. Kravet om responstid på mindre 

enn 30 min, overholdes ikke med dagens ordninger. Det vil bli behov for et hjelpemannskap på 

minimum 6 mann. Det vil ikke være behov for investering i brannbil, garasje/ brannstasjon og annet 



utstyr. Det må investeres i verneutstyr til mannskapet.  Årlige lønnsutgifter ca. kr 130 000 samt 

godtgjørelser for utrykning. 

 

Intensjonen ved opprettelse av Vistdal bofellesskap i sin tid, var at det skulle være et bolig- og 

trygghetstilbud til de eldre som stort sett greide seg selv. I årenes løp ser en at fra å være en bolig har 

bofellesskapet utviklet seg til en institusjon med brukere som trenger tilsyn det meste av døgnet. 

Bofellesskapet er bemannet med en ansatt til stede hele døgnet, dog som hvilende vakt mellom 24.00 – 

06.00. I tillegg til dette er det kjøkkenpersonell tilsvarende 0,7 årsverk. Totalt er det ca. 5 årsverk 

tilknyttet bofellesskapet samt hjemmetjenester ved behov. Årlige personalkostnader ca. kr 2,5 mill. 

Bofellesskapet består av felleslokaler, 9 hybler og en leilighet som gir plass til 10 - 11 beboere. Det er 

pr dags dato 6 beboere. Med bakgrunn i beredskapsanalysen har rådmannen aksjonert og 2 beboere vil 

bli overflyttet til NOS før denne saken blir politisk behandlet. Det vil si at det vil være 4 gjenboende 

beboere. Det er pr i dag ingen søkere til bofellesskapet. Siste søknad om fast plass var i februar 2013. 

Utover dette har 3 hatt tilbud om rehabiliterings- eller korttidsopphold i løpet av 2013/14. Nye beboere 

må kunne komme seg ut av bygningen uten assistanse. 

 

Med bakgrunn i at det nå kun vil være 4 gjenværende beboere og kriteriene for å bo her vil være at 

beboere er stort sett er selvhjulpne, ser en det som nødvendig å nedbemanne bofellesskapet. 

Rådmannen kan ikke forsvare dagens bemanningsnorm som vil være nærmere 40 % høyere en hva en 

har på avdeling for demente. I forslaget så beholder en bemanning noen timer på dagtid samt hvilende 

nattevakt som nå. Hjemmetjenester vurderes på lik linje med andre hjemmeboende.   

 

Det vil være et avgjørende valg om en skal opprettholde bofellesskapet som institusjon eller ikke. 

Rådmannen vurderer det slik at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å opprettholde dette tilbudet 

sett i forhold til etterspørsel om plass det siste året og de kostnader kommunen må ta i forhold til 

branntekniske krav og krav om dimensjonering.  

Det vil være nødvendig å utrede behovet for alternative botilbud til eldre i Vistdal. Det er grunn til å 

tro at etterspørsel etter rom/ hybel i bofelleskap vil reduseres sterkt de neste årene. En ser endring i 

krav og forventninger til boligstandard som er en annen enn da bofellesskapet ble tilrettelagt. De fleste 

ønsker i dag å kunne bo i egen bolig med tilrettelagt hjelp så lenge som mulig hvis boligen har en 

akseptabel standard. Det vil bli fremmet egen sak om utredning av botilbud i Vistdal i mai. 

 

 

Forslag til reduksjoner er ikke satt opp i prioritert rekkefølge, men inndelt etter enheter. 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Konsekvens 

1 Felles 

utgifter 

50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 

gjennomgang av 

kommunens 

forsikringsobjekter. 

Reduksjon av innkjøp 

IKT (ikke investering) 

Mindre 

konsekvenser 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge 

av endring i 

arbeidsgiveravgift fra 

sone 1a til sone 2 

Reduserte utgifter til 

arbeidsgiveravgift 

for kommunen 



3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 

kulturmidler. Total 

budsjett 350 000. 100 

000 over snitt i 

KOSTRA gruppe 2. 

Tildeling 2013 fordelt 

til 57 lag med gj.snitt 

pr lag kr 8 100. 

Vil føre til mindre 

tilskudd til lag og 

foreninger. 

Kommunen kan tilby 

opplæring i bruk av 

Tilskuddsportalen 

slik at lag og 

foreninger selv kan 

søke om eksterne 

tilskudd. 

4 Service-

kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg 

av meglerpakke, 

reduserte utgifter til 

porto mm 

Ingen  

5 Barne-

hager 

100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 

årsverk ass. ressurs i 

Eidsvåg barnehage 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte 

kommunale barnehager 

i 3 uker fra 2015 

Enn antar at 

feriestengte 

barnehager vil gi 

liten konsekvens for 

foreldre dersom 

informasjonen blir 

gitt på ett tidlig 

tidspunkt. 

7 Skole   220 000 750 000 1 000 000 Pga. naturlig nedgang i 

elevtallet vil en kunne 

redusere antall klasser 

EIBUS fra høst 2015.  

Ingen negativ 

konsekvens for 

læring. Ingen 

konsekvenser for 

lærere. 

8   100 000 235 000 235 000 235 000 Redusere assistent- 

ressurs EIBUS.  

Dette vil føre til 

mindre generell 

assistentstøtte i 

klassene. 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

9   210 000 510 000 510 000 510 000 Overflytte mellomtrinn 

fra Vistdal skule til 

Eresfjord. Kun 3 elever 

i mellomtrinnet neste 

skoleår - 2014/15. Alle 

i 7 klasse. Ikke 

beregnet innsparing på 

driftsutgifter bygg. 

Vil gi lengre 

skoleveg og lengre 

skoledager, men 

innenfor gitte 

anbefalinger. Vil gi 

redusert kollegialt 

fagmiljø ved Vistdal 

skule. 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar 

i 2014 

Vil kunne føre til 

større belastninger 

for de ansatte som er 

tilstede. 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere 

å redusere sosialhjelps- 

utbetalinger  

Økt bruk av statlige 

tiltaksmidler vil 

kunne øke behovet 

for flere 

praksisplasser i 

kommunen. 



12 Helse og 

omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning 

på kjøkken NOS 

tilsvarende 30% stilling 

for ass. i helgene 

Endring av interne 

rutiner. Oppgaver må 

overføres til 

avdelingene. 

Overtallige tilbys 

vakante stillinger på 

dag. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 

70% st. innen 01.06.14. 

Middagslevering fra 

Eidsvåg, kostnadene til 

dette er medregnet 

Noen beboere må ha 

hjelp til handling. 

Kostnader til 

middagslevering, 

transport til 

Eresfjord og Vistdal 

er innarbeidet. 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) 

ved Vistdal 

bofellesskap avvikles 

innen 01.06.14  

Hjemmetjenesten 

fører tilsyn på kveld.  

15   250 000       Redusere bemanning 

på dagtid med 50% 

innen 01.06.14 

Fast personale noen 

timer på dagtid. 

Trappes ytterligere 

ned i takt med 

utflytting av beboere. 

16     2 000 000 2 500 000 2 500 000 Vistdal bofellesskap 

omdisponeres til 

boliger. Det er i dag 

tilknyttet ca 5 årsverk 

til Vistdal bofellesskap 

i tillegg er hjemme-

sykepleien der to 

ganger daglig.  Det er i 

dag 6 (4) beboeren ved 

bofellesskapet.  

Reduksjonsforslagene 

innebærer en gradvis 

avvikling som 

bofellesskap. Antatt 

samlet innsparing ca. 

kr. 2.500.000 

Mulig at en må øke 

ressurser i 

hjemmetjenesten i 

Indre. Økonomisk 

mulighet til økning 

av hjemmetjenesten 

fra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter 

i alle kommunens 

formålsbygg. Redusere 

bruk av gatelys om 

natten. 

Ansatte må få 

opplæring i bruk av 

SD -anleggene. 

Redusere 

temperaturen med 1 

grad i alle formåls-

bygg, ikke NOS. 

Innføre tidsstyring 

på gatelys. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på byggesak 

og kartoppmåling.  

Nesset kommune har 

lavere gebyr enn 

sammenlignings-

bare kommuner. 

  Totalt 1 690 000 4 735 000 5 765 000 6 015 000     

        

 
Som en vil se av tabellen vil det være nødvendig at hele organisasjonen i 2014 er forsiktige med sine 

utgifter. Det mangler her spesifikke tiltak for ca. kr 310 000. Det forventes at organisasjonen i fellesskap 



skal finne inndekning for dette.  

Rådmannen har også valgt å finne tiltak som gir større innsparinger de neste årene. Dette vil kunne gi 

oss handlingsrom i forhold til uforutsette utfordringene som måtte komme. 

 

 

Godtgjøring til folkevalgte 

Rådmannen har valgt å lage en oversikt over godtgjørelser til de folkevalgte, men mener at de 

folkevalgte selv må ta stilling til om det er en mulighet for reduksjoner her. I arbeidet med å finne 

budsjettbalanse og hvor en ser at en må nedbemanne ved flere arbeidsplasser, vil det ha positiv effekt at 

også de folkevalgte vurderte mulige reduksjoner. 

 
 
 
 
 
 
Oversikt godtgjøring folkevalgte i fem kommuner (mars 2014) 

  Nesset Vestnes Molde Gjemnes Aukra 

Skyssgodtgjørelse 
Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Godtgjørelse ordfører 
8,23 G 
(692 998) 

9 G   
(757 836) 

11 G  
(926 244) 

8,2 G  
(690 473) 

Rådmannens lønn            
(874 000) 

Godtgjørelse 
varaordfører 

10 % av ordfører 
(69 300) + 
møtegodtgj. 

20 % av ordfører  
(151 567) ikke 
møtegodtgj 

50 % av ordfører  
(463 122) ikke 
møtegodtgj. 

4 % av ordfører   
(27 618)+ 
møtegodtgj. 

12 % av ordfører              
(104 880), ikke 
møtegodtgj 

Møtegodtgjørelse: 

Møtegodtgjørelse 
kommunestyre 

1 100 pr. møte  757 pr. møte 668 pr. møte 

690 pr. møte   
over 2 timer 
345 pr møte 
under 2 timer 

1 000 pr. møte  

Gruppeledere 
kommunestyre 

 -   -  
6680 + 1670 pr. 
repr pr. år 

 -   -  

Møtegodtgjørelse 
formannskap 

1 100 pr. møte  1 500 pr. møte 

668 pr. møte + 
33 402 pr. år + 
telefon kr 500 
pr. kvartal 

1 035 pr. møte   
over 2 timer 
517 pr møte 
under 2 timer 

1 000 pr. møte  
+ 10 000 pr. år 

Møtegodtgjørelse 
medlem utvalg 

1 100 pr. møte* 757/303 pr. møte 

668 pr. møte + 6 
680 pr. år / 668 
pr. møte / 334 
pr. møte 

500 pr. møte 
over 2 timer 
250 pr møte 
under 2 timer / 
200 pr. møte 

450 pr. møte              
(Ktr.utv. og 
hovedutv.: 3000 
pr. år + 1 000 pr. 
møte) 

Møtegodtgjørelse leder 
utvalg 

2200 pr. møte* 606 pr. møte 

668 pr. møte + 
33 402 pr. år / 1 
002 pr. møte / 
668 pr. møte 

500 pr. møte 
over 2 timer 
250 pr møte 
under 2 timer / 
200 pr. møte + 
noen få utvalg 
beløp (1000-
7500) pr. år 

580 pr. møte              
(Ktr.utv og 
hovedutv: 10 000 
pr. år + 1 300 pr. 
møte) 

Tapt 
arbeidsfortjeneste ja, maks 8 timer ja, maks beløp 

ja, men kun for 
tap av inntekt 

ja, maks timer / 
beløp 

ja, men kun 
faktisk tap 



Legitimert inntil 4000/dag inntil 1800 / dag 
erstatning for 
tap i ordinær 
inntekt og 
deknig av utgift 
som vervet 
nødvendiggjør 

inntill 3 500/dag 
inntil rådmannens 
dagslønn 

Ulegitimert 
inntil 8 timer kr. 
150/time uten 
dokumentasjon 

inntil 900/dag 
med erklæring 

for hjemmearb./ 
studenter: kr 
130 pr. time max 
7,5 t/dag 

repr. uten vanlig 
lønnsinnt. får 
tariff for ufaglærte 
pr. arb.dag 

Tilsyn med små barn / 
eldre/ 
 funksjonshemma 

inntil 150/time + 
skyss etter 
regning 

inntil 150 /time 
maks 600 / møte 

ref. utg.  kr. 70 
pr.time 

inntil 100/time  
mot kvittering 

Godtgjørelse ved kurs 
og seminar 

Skyss- og 
kostutgifter, tapt 
arbeidsfortjeneste 
og 
møtegodtgjøring 

ikke i regl. ikke i regl.  ikke i regl.  

Skyss-/kostutgifter 
og tapt arb. 
.ortjeneste, men 
ikke møtegodtgj. 

           

Antall møter i 2013           

Kommunestyre 9 8 9 9 8 

Formannskap 12 11 20 20 13 

Bespisning 35 600         

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved gjennomføring av de foreslåtte tiltakene, vil en kunne oppnå balanse i økonomiplanen for 

perioden 2014 -2017.  I årene 2015 – 2017 vil det være et handlingsrom i forhold til ev nye 

utfordringer. 

 

Betydning for folkehelse 

De foreslåtte tiltakene vil føre til usikkerhet for mange ansatte hva gjelder arbeidstilbud og privat 

økonomi. Dette kan ha innvirkning ikke bare for den ansatte, men også sett i forhold til den totale 

familieøkonomien.  



 

 

 
                                                                                                    Bjørnsonsfestivalen trekker folk til Nesset. Foto: Nesset kommune. 

 
Kommunebilde  

Nesset kommune         

Eit grunnlagsdokument for dialog mellom Nesset kommune og Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

02.04.2014  
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Forord 
 

Kjære politikarar og leiarar i Nesset kommune! 

 

I Møre og Romsdal ønskjer Fylkesmannen å besøke alle 36 

kommunane i perioden 2013-2015 for å kunne gjere 

jobben som bindeledd mellom kommunane og sentrale 

styresmakter enda betre. På våre kommunebesøk er det 

formannskapet og øvste administrative leiing i 

kommunane vi ønskjer å ha ein dialog med.   

 

I forkant av kvart kommunebesøk vert det utarbeidd eit 

kommunebilete som beskriv korleis vi ser på kommunen 

og korleis den utfører sine oppgåver innan dei ulike 

fagområda. 

 

Etter kvart kapittel er det laga såkalla «dialogpunkt» med 

spørsmål som kommunen å ta med seg i sitt vidare 

arbeidet med kvalitetsutvikling av tenestene.  Det er også 

meininga at vi tek fatt i nokre av desse dialogpunkta som 

grunnlag for diskusjonen. Kva for punkt som vert diskutert er også opp til den einskilde 

kommune.  

Vi har ei felles målsetting om å tilby gode tenester til våre innbyggjarar i Møre og Romsdal, 

og vi ønskjer å vere ein medspelar for kommunane. At vi kjenner betre til kvarandre, våre 

ulike roller og oppgåver trur vi vil bidra til nettopp dette. Spesielt er vi opptatt av 

satsingsområda folkehelse og barn og unge sine oppvekstvilkår. Det er ei av årsakene til at vi 

etterspør representantar frå Ungdomsrådet, og ønskjer å høyre kva dei er opptekne av. 

 

Vi ser fram til besøket i Nesset kommune. 

 

Lodve Solholm 

  

                                      Lodve Solholm 
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Kap. 1 – Innleiing 
 Om innhald/struktur i dokumentet 

 Kort om Fylkesmannens rolle og funksjon, med søkelys på dialog og samarbeid 
med kommunane  

 Forankring i strategiplanen og i embetsoppdraget 

 Om overordna prioriteringar og satsingar på tvers av fagavdelingane 

 

1.1  Innhald/struktur i dokumentet 
 
Kommunebilde for Nesset vil inngå som eit viktig grunnlag for nærare samarbeid og dialog 

mellom Fylkesmannen og kommunen. Dokumentet er forankra i Fylkesmannens 

embetsoppdrag. Målet med dokumentet er at kommunen og Fylkesmannen saman kan ha 

dialog om ulike utfordringar og korleis ein saman kan kome fram til betre løysingar for 

innbyggarane i Møre og Romsdal. 

 

Kommunebildet vil saman med kommunestatistikk og andre aktuelle grunnlagsdokument 

vere eit naturleg utgangspunkt for Fylkesmannens opplegg for samordna kommunebesøk i 

den aktuelle kommunen. Dokumentet vil bli oppdatert/revidert i samband med dette. 

Innhaldsmessig rettar dokumentet søkelys mot følgjande tema: 

 Regional og kommunal samfunnsutvikling - plansamordning 

 Kommunal og beredskap 

 Helse- og sosial 

 Oppvekst og utdanning 

 Miljøvern og arealforvaltning 

 Landbruk 

 
Tema/kapittelinndeling avspeglar i hovudsak strukturen i fagavdelingane hos Fylkesmannen. 
For kvart tema blir presentasjonen bygd opp rundt tre hovudpunkt: 

 Fylkesmannen sine fokusområde  

o omfattar relevante og konkrete forhold for Fylkesmannens kontakt med 

kommunane i fylket med utgangspunkt i statlege forventningar og politikk 

 Fylkesmannen sitt bilde av kommunen  

o omfattar ei kort oppsummering av Nesset kommune sin status i forhold til 

Fylkesmannens fokusområde og eventuelle andre relevante forhold  

 Dialogpunkt 
o omfattar forhold der Fylkesmannen ønskjer ein dialog med kommunen  

 
Som vedlegg til dokumentet er det m.a. tatt med aktuelle lenker til:  

 Statistikk 

 Tabellar/figurar/kart 

 Planar/dokument m.m. 
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Oversikt over nye og endra statlege styringssignal retta mot kommunane er tilgjengeleg på 

Fylkesmannens heimeside http://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/  

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd ein “statistikkpakke” til kvar kommune med 
tilrettelagt informasjon om utvalte utviklingstrekk for kvar kommune i fylket, og spesielt 
utvikla med tanke på kommunane sitt planarbeid: http://mrfylke.no/kommunestatistikk  
 
Fylkesstatistikk for Møre og Romsdal, RISS og TEMP er andre publikasjonar frå 
fylkeskommunen som kan vere tenleg som kunnskapsgrunnlag til planarbeidet  
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Fylkesstatistikk  
 
  

 

Det er viktig å understreke at kommunebildet frå Fylkesmannen si side ikkje er meint som eit 

uttømande bilde av kommunen, men at dokumentet rettar søkelyset mot forhold der 

kommunen har eit handlingsrom eller utviklingspotensial som det er viktig å ha dialog om. 

Dokumentet reflekterer vårt inntrykk av kommunen på overordna nivå, og er meint å gi ei 

rask, samla oversikt over ulike utfordringar kommunen står over for. Dei ulike punkta kan 

elles i ulik grad vere kvalitetssikra, og vil heller ikkje representere ein fasit eller objektivt syn 

på situasjonen i kommunen.  
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1.2  Kort om Fylkesmannens rolle og funksjon 
 
Lodve Solholm er fylkesmann i Møre og Romsdal frå 01.10.2009. Rigmor 
Brøste er assisterande fylkesmann.   
 
Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og 
utfører mange og svært allsidige forvaltningsoppgåver for staten (dei ulike 
departementa). 
 
 
Oppgåvene er grovt sett tredelte:  

 å setje i verk Regjeringa/Stortinget sin politikk ute i 
kommunane/fylkeskommunen  

 å samordne staten sin politikk/verksemd mot kommunane     

 å passe på at innbyggjarane får den rettstryggleiken dei har krav på 
 
 
 
 
 
Fylkesmannen har både reine fagoppgåver (for fagdepartement /direktorat) og meir 
generelle/samordna statsoppgåver. Alle oppgåvene er i det vesentlege retta mot 
kommunane i fylket:   

 formidling av statlege styringssignal  

 fordeling av statlege tilskotsordningar  

 klagesaksbehandling over kommunale og fylkeskommunale vedtak etter div. særlover  

 tilsyn etter div. særlover  
 
Fylkesmannen har oppgåver innanfor fleire fag- og forvaltningsområde:  

 miljø 

 landbruk 

 oppvekst og utdanning 

 helse og sosial 

 planlegging og byggesak 

 kommunal organisering og tenesteyting 
Fylkesmannsinstruksen har meir om oppgåvene til embetet 
http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/dokument/proposisjonar-og-
meldingar/Odelstingsproposisjonar/20002001/otprp-nr-84-2000-2001-.html?id=123802   
 
 
 
 
 
  

Lodve Solholm 

Rigmor Brøste 
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Fylkesmannsembetet i Møre og Romsdal har om lag 130 tilsette er lokalisert i Fylkeshuset i 
Molde. Embetet er frå 01.01.2014 organisert i to stabseiningar og fem fagavdelingar. 
 
Stabseiningane: 

 Administrasjon, med arbeidsoppgåver knytt til økonomi, personal, IKT, arkiv og 
service. 

 Informasjon og kommunal samordning, med arbeidsoppgåver knytt til intern og 
ekstern informasjon, plansamordning etter plan- og bygningslova, kommuneøkonomi 
og økonomistyring, tverrfaglege prosjekt og satsingar, interkommunalt samarbeid 
m.v. 

 
 
 
Fagavdelingane:  

 justis- og beredskapsavdelinga  

 helse- og sosialavdelinga  

 landbruksavdelinga  

 miljøvernavdelinga  

 oppvekst- og utdanningsavdelinga  
 

 

 

 

 

Lenke til Fylkesmannens heimeside: http://fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/ 
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1.3  Forankring i strategiplanen og i embetsoppdraget 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vedtatt ein eigen Strategisk plan 2012 – 2016; sjå 

http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=59276&amid=3599318   

Strategiplanen er ei felles plattform som viser retning for arbeidet i planperioden. Planen 

skal ligge til grunn for det daglege arbeidet og verksemdplanar i avdelingane. Strategiplanen 

kan òg tene som nyttig informasjon til brukarar og samarbeidspartar, og vil vere ei viktig 

plattform i arbeidet med dei kommunevise kommunebilda.  

 

Strategiplan 2012-2016: 

Strategiplanen tar utgangspunkt i følgjande verdiar og visjonar: 

 Verdiar: Rettferdig, Kompetent, Open og engasjert  

 Visjon: Trygg framtid for folk og natur 

 

Planen rettar vidare søkelys mot følgjande tre hovudmål: 

 Setje i verk statleg politikk – omfattar formidling og iverksetting av statleg politikk og 

forventningar til kommunane på tvers av alle politikkområde.  

 Samordning  - omfattar samordning av statleg og kommunal forvaltning og 

medverknad til samarbeid mellom regionale statsetatar og andre regionale aktørar.  

 Rettstryggleik – omfattar fremjing av rettstryggleik for einskildmenneske og 

fellesskap, med vekt på likeverd.  

 

Embetsoppdraget er ei oversikt over Fylkesmannens totale oppgåveportefølje fordelt på dei 

ulike departementa; sjå http://www.fylkesmannen.no/hovedEnkel.aspx?m=69600  

 

 

 

1.4  Fylkesmannen sine satsingar på tvers av fagavdelingane 
 
Fylkesmannsinstruksen slår m.a. fast at Fylkesmannen skal: 

 medverke til samordning, forenkling og effektivisering av den statlege verksemda i 

fylket 

 arbeide for best muleg samarbeid mellom kommunane, fylkeskommunen og den 

lokale statsforvaltninga 

 bistå statlege etatar med behandlinga av spørsmål som blir tatt opp med 

kommunane eller fylkeskommunen  

 

Fylkesmannens samordningsansvar gjeld tverrsektoriell samordning av statlege styringssignal 

retta mot kommunesektoren, og omfattar samordning mellom sektorar og mellom 

forvaltningsnivå. 
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Samordningsansvaret gjeld også i forhold til statlege etatar i fylket som er plassert utanfor 

fylkesmannsembetet, og som har eit oppfølgingsansvar overfor kommunesektoren 

 

Det er ein føresetnad at fylkesmannsembetet i sin kontakt med kommunane opptrer 

samordna, det vil seie at embetet skal framstå som ei samla eining på tvers av 

fagavdelingane. 

 

Som eit ledd i dette vil det vere behov for ulike typar samordning: 

 Gjennom fagleg samordning skal Fylkesmannen samordne enkeltsektorar og søke 

løysingar som kan ligge i skjeringspunktet mellom ulike sektorinteresser  

 Gjennom kommunesamordning blir styringssignal samordna for å sikre lokalt 

handlingsrom og samsvar mellom oppgåver og økonomisk rammer  

 

Fylkesmannen sin kommuneretta samordningsaktivitet er forankra i statens overordna mål 

for styring av kommunesektoren; jf. omgrepa rammestyring og lokal handlefridom.  

 

Kommunen skal fungere i spenningsfeltet mellom lokalsamfunnets behov for å styre eiga 

utvikling og statens behov for å implementere nasjonal politikk på lokalt nivå og med lokal 

medverknad. Kommunen skal altså kunne ivareta både ein sjølvstyrefunksjon og ein 

forvaltningsfunksjon. Kommunen sine muligheiter til å gjere lokale politiske prioriteringar er 

eit sentralt mål for Fylkesmannens samordningsverksemd. Den kommunale handlefridomen 

skal også sikrast ved at summen av oppgåvene den enkelte kommune blir pålagt ikkje skal 

overstige ressursane. 

 

Det er særleg viktig at mål og prinsipp for kommuneretta samordning blir lagt til grunn i 

samband med Fylkesmannens verksemd på følgjande tema-/saksområde – og også i forhold 

til koplingar mellom desse:  

 samordning av enkeltsaker 

 kommunal økonomi 

 tildeling av skjønstilskot 

 medverknad til kommunal planlegging 

 kommunale organisasjonsspørsmål 

 omstilling i kommunane 
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1.5 Kort om  Nesset kommune 
 Besøksadresse: Eidsvåg 

 Postadresse: 6460 Eidsvåg  

 E-post: postmottak@nesset.kommune.no 

 Telefon: 71 23 11 01 

 Kommunens heimeside: http://www.nesset.kommune.no/ 
 
 

Kommunen som samfunn 

Nesset kommune ligg i indre deler av Romsdals-regionen. Kommunen grensar mot 

nabokommunane Molde og Rauma i aust, mot Gjemnes og Tingvoll i nord - og mot Sunndal i 

aust. I sør-aust er kommunegrensa samanfallande med fylkesgrensa mot Oppland og mot 

Lesja kommune. Fylkesveg 62 mellom Molde og Sunndalsøra går gjennom kommunesenteret 

Eidsvåg. Avstanden til Molde er 53 km og til Sunndalsøra 35 km. 

Dagens kommunegrenser vart fastlagt etter ei kommunesamanslåing i 1964. Dei tidlegare 

nabokommunane Nesset, Eresfjord og Vistdal vart slått saman til ein ny storkommune med 

eit folketal på 3649 og eit areal på 1048 km2. I tillegg til kommunesenteret Eidsvåg omfattar 

kommunen 11 bygdelag.  

Kommunen er prega av store landskapsmessige og lokalklimatiske kontrastar og variasjonar 

mellom fjord og høgfjellområde. Kommunen har stor variasjonsbreidde i ulike naturtypar. 

Nær halvparten av kommunens samla areal er  verna i form av nasjonalparkområde, 

landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat.  

Nesset har hatt over fleire år hatt nedgang i folketalet. Kommunen hadde pr. 01.01.2014 eit 

folketal på 3.001. Berre 38.9 prosent av befolkninga er busett i tettbygde område (mot 69.2 

prosent for fylket samla). Kommunen har den siste 10-årsperioden (2003 - 2013) hatt 

nedgang i folketalet ( -7.7 prosent mot +6,2 prosent for fylket samla). Perioden 2012 - 2013 

viser berre svak folketalnedgang (reduksjon på  -0.3 prosent mot +1.1 prosent for fylket 

samla). Tal for same periode viser negativ innanlands nettoinnflytting (-22), medan talet på 

nettoinnvandring frå utlandet er positiv (+18). Innvandrarbefolkninga i prosent av det samla 

folketalet i kommunen ligg likevel godt under tala for fylket samla. Fordelinga av befolkninga 

på aldersgrupper viser at kommunen for gruppa 0 – 19 år ligg om under 

fylkesgjennomsnittet; 23.0 mot 25.2 prosent. For gruppa 70 år og eldre viser statistikken at 

kommunen ligg over gjennomsnittstala for fylket med ein andel på 14.5  mot 11.8 prosent.  

Næringslivet i kommunen har tradisjonelt sett vore knytt til primærnæringane landbruk og 

skogbruk. Nye næringar har etter kvart kome til og næringslivet omfattar i dag ei rekke ulike 

bransjar knytt til industri, handel, offentleg og privat tenesteyting m.m.  
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Tal for næringsliv og sysselsetting viser at  primærnæringane landbruk, skogbruk og fiske 

framleis er viktige næringsvegar i kommunen; 9.6 prosent mot 4.3 prosent for fylket samla. 

Kommunen har ei arbeidsplassdekning på berre 60 prosent. Tal for 4. kvartal 2012 viser at 

kommunen har vesentleg større ut- enn innpendling. (46.7 mot 12.0 prosent målt i forhold 

til talet på busette i kommunen). Molde er den klart viktigaste pendlingskommunen med 

Sunndal som ein god nummer to. Innpendlinga er størst frå Gjemnes, deretter kjem Sunndal 

og Molde. (Kjelde: SSB og Fylkesstatistikk for Møre og Romsdal 2013) 

Merk: Fylkeskommunen har utarbeidd ein kommunestatistikk med grafiske presentasjonar 

av aktuelle data på kommunenivå, kommunen samanlikna med andre kommunegrupper, 

fylket og landet; http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-

analyser/Kommunestatistikk  

 

 

Kommunen som organisasjon  

 

Politisk organisering: 

 Kommunestyret i Nesset  har 21 medlemer; sjå   

http://www.nesset.kommune.no/politikk/politiske-utvalg-organisasjonskart/    

o Rolf Jonas Hurlen frå Høgre er ordførar i inneverande valperiode (2011 – 

2015);  e-postadresse:  rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no  tlf. 

71231121/90146076 

o Edmund Morewood frå Sp er varaorførar; e-post 

edmund.morewood@nessetpolitiker.no  

 

 Formannskapet har 7 faste medlemer og har vidare ei rekke råd og utval; sjå 

http://www.nesset.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=559&FilId=1990 
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PolitiskorganisasjonskartNessetkommune

Administrativ organisering:

LivFleicherHusbyer rådmanni Nessetkommune.
E-post: liv.husby@nesset.kommune.notlf71231111/93239605
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Kap. 2 - Lokal 

samfunnsutvikling og 

kommunesamordning 
 

 Kommuneplanlegging som politisk og 
administrativt styringsverktøy  

 Kommuneøkonomi 

 Folkehelse 

 Betre oppvekst – felles innsats for barn og unge 

 Interkommunalt samarbeid 
 
 
 

2.1  Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar på 
fagområdet 
 
Med utgangspunkt i viktige regionale og kommunale utviklingstrekk blir søkelyset i det 

følgjande retta mot kommunen si rolle som samfunnsutviklar og som tenesteleverandør. 

Kommunal planlegging vil i tråd med dette vere eit viktig utviklings- og styringsverktøy – 

både for kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon.  

 

Fylkesmannen har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter plan- og bygningslova 

(pbl). Ei viktig oppgåve i planprosessar er å formidle nasjonal politikk innanfor 

viktige fagområde, der arealpolitikk og miljøvern, landbruk, helse, oppvekst og 

samfunnstryggleik står sentralt.  Fylkesmannen skal sjå til at nasjonale og regionale omsyn 

blir ivaretatt i planarbeidet, og elles også sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er 

i samsvar med gjeldande lovverk. Vidare har Fylkesmannen ansvar for behandling av klager 

på kommunale vedtak i plan- og byggesaker etter lova. Fylkesmannen har og rolle som 

meklar i plansaker der det ligg føre motsegn. Fylkesmannen har eit særleg ansvar for å 

orientere om det økonomiske opplegget for kommunesektoren og rettleie kommunane i 

økonomisk planlegging og forvaltning. Fylkesmannen har også ei viktig oppgåve knytt til lokal 

omstilling og fornying i kommunesektoren.  

 

Dei 36 kommunane i Møre og Romsdal viser stor variasjonsbreidde i forhold til demografi og 

busettingsmønster, næringsliv og økonomi, natur- og ressursgrunnlag, transport og 
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samferdsel; sosiale og kulturelle forhold osv.  Fylkeskommunen har eit overordna ansvar for 

regionalt samarbeid, regional utvikling og regional planlegging i dialog med kommunar og 

andre offentlege, frivillige og private aktørar. Viktig informasjon om Møre og Romsdal er 

samla i Fylkesstatistikk 2013, og vil kunne inngå som eit viktig arbeidsverktøy for 

kommunane, næringslivet og andre som har behov for oppdatert statistikk i sitt arbeid. 

Fylkeskommunen har på bakgrunn av dette også utarbeidd ein eigen kommunestatistikk; sjå  

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-

analyser/Kommunestatistikk  

 

Regional planstrategi 2012 – 2016 gjer nærare greie for viktige utviklingstrekk og 

hovudutfordringar i fylket, og inneheld  oversyn over korleis dei prioriterte planoppgåvene 

skal følgjast opp vidare; sjå https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-

planlegging/Regional-planstrategi/Regional-planstrategi-2012-2016   Eit viktig mål med 

planstrategiarbeidet er å avklare regionale utfordringar og moglegheiter, samt prioritere 

viktige område for regional samhandling og planlegging i planperioden. Planstrategien skal 

også ivareta nasjonale forventningar og prioriteringar. Gjennom dette vil det kunne leggast 

til rette eit tettare samarbeid mellom Fylkesmannen, regional statsforvaltning og 

fylkeskommunen om regional planlegging. Det kan også inngå som eit meir forpliktande 

styringsverktøy for å sjå utfordringar i fylket på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivå 

og sektorar. Vidare kan viktige satsingsområde og prioriteringar nedfelt i den regionale 

planstrategien vere med å opne opp for regionale tilpassingar knytt til Fylkesmannens 

embetsoppdrag.  

 

Fylkeskommunen skal utarbeide regionale planar for dei spørsmåla som er fastsette i den 

regionale planstrategien. Regionale planar kan gjelde for heile regionen, delar av regionen 

eller vere tematiske. Eit planspørsmål som har verknad for fleire kommunar er i 

utgangspunktet eit aktuelt tema for ein regional plan. Fylkesplanen er arena for samarbeid 

om langsiktig og strategisk planlegging i regionen. Med Fylkesplan 2013-2016 

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-

planlegging/Fylkesplan/Fylkesplan-2013-20162 er søkelyset retta mot 4 prioriterte 

satsingsområde; Kultur, Kompetanse, Verdiskaping og Samferdsel -  og 6 gjennomgåande 

perspektiv; Barn og unge, Folkehelse, Universell utforming, Likestilling og inkludering, 

Internasjonalisering og Miljø og klima.  

2.2 Kommuneplanlegging som politisk og administrativt 
styringsverktøy  
 
Den kommunale planlegginga skal etter plan- og bygningslova samordne både den fysiske, 

økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga. Kommunal planlegging er i lys av dette eit viktig 

verktøy for utvikling og styring både av kommunen som samfunn og kommunen som 

organisasjon. 
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Regional og kommunal planstrategi 

Regional og kommunal planstrategi er innført som nye verktøy i plan- og bygningslova (pbl 

2008). I samsvar med pbl § 10-1 skal er kommunane pålagt å utarbeide ein kommunal 

planstrategi i kvar kommunestyreperiode, og seinast eitt år etter konstituering av nytt 

kommunestyret. Formålet er å klargjere kva planoppgåver kommunen bør starte opp eller 

vidareføre for å legge til rette for ei ønska utvikling i kommunen. Fylkestinget skal i løpet av 

den same perioden vedta ein regional planstrategi som skal avklare dei regionale 

planbehova. Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunane her legge opp til eit 

opplegg som sikrar samordning. Arbeidet med den kommunale planstrategien vil også kunne 

rette søkelys mot ei nærare drøfting og avklaring av behovet for interkommunalt samarbeid. 

 

Nasjonale forventningar 

Viktige føringar for arbeidet med regional og kommunal planstrategi er forankra i Nasjonale 

forventningar til regional og kommunal planlegging, vedtatt av regjeringa 24.06.2011 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/nasjonale-forventninger-til-

regional-og-.html?id=649923 Forventningsdokumentet omfattar seks hovudtema:  

 Klima og energi 

 By- og tettstadutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Verdiskapning og næringsutvikling 

 Natur, kulturmiljø og landskap 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø  

 

Eit viktig prinsipp i den nye plan- og bygningslova (pbl 2008) er ei sterkare kopling mellom 

samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel vil med 

utgangspunkt i den kommunale planstrategien gi overordna mål og føringar for utvikling av 

kommunen som samfunn og organisasjon. Dette dannar utgangspunkt for arealdelen som i 

neste omgang gir retning og rammer for den vidare fysiske detaljplanlegginga gjennom 

område- eller detaljregulering.  

Kommuneplanen vil også etter behov gi grunnlag for utarbeiding av kommunedelplanar for 

bestemte område, tema eller verksemdsområde i kommunen. Kommuneplanarbeidet heng 

også tett saman med andre planprosessar, styringssystem og rapporteringsverktøy i 

kommunen. Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel som viser korleis planen vidare skal 

følgjast opp i løpet av neste fire-årsperiode, eller meir, og skal gjennomgå ein årleg revisjon. 

Økonomiplanen etter kommunelova sin §44 kan inngå i handlingsdelen. Utfordringa for 

mange kommunar er å utvikle kommuneplansystemet til eit integrert og heilskapleg 

styringsverktøy for administrative og politiske vurderingar og prioriteringar. Arbeidet med 

den kommunale planstrategien vil her kunne inngå som eit viktig grep. 

Gjennom arbeidet med kommunale planstrategiar ser vi også at kommunane i sterkare grad 

har retta søkelyset mot ei meir  systematisk, tverrsektoriell og langsiktig planleggingstenking. 
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Dette ser vi m.a. i forhold til tema som folkehelse og levekår. Med den nye Folkehelselova og 

med Samhandlingsreforma har kommunane m.a. fått eit større ansvar knytt til førebyggande 

folkehelsearbeid. Folkehelse og levekår vil slik kunne løftast opp og inngå som eit 

gjennomgåande perspektiv i den kommunale planlegginga.  

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

Kommunal planlegging som verktøy og rammeverk 

 Kommuneplansystemet etter plan- og bygningslova 

 Nasjonale og regionale føringar 

 Kommunal planstrategi 

 Kommuneplan med samfunnsdel og arealdel 
 

Aktuelle temaområde for høyringsuttale frå Fylkesmannen i kommunale plansaker 

 Planfaglege merknader; prosess og produkt 

 Natur- og miljøvern; landskap, friluftsliv, strandsone, viltinteresser, vegetasjon 

 Landbruk; jordvern, skogbruk, aktivt landbruk 

 Samfunnstryggleik; ROS-analyse 

 Barn og unge; Oppvekstmiljø, leikeplassar, trafikksikring 

 Universell utforming; tilrettelegging, inkludering, deltaking 

 Folkehelse; levekår, nærmiljø 

 

Fylkesmannen har eit særleg ansvar for at nasjonal politikk blir formidla og følgd opp i 

behandling av kommunale og regionale planar  

 legge auka vekt på rettleiing og tidleg medverknad i planarbeidet  

 formidle tidleg og aktivt dei nasjonale forventningane og nasjonal politikk i den 

regionale og kommunale planlegginga  

 

Motsegn skal om nødvendig brukast for å sikre at kommunane ikkje vedtar planar i strid med 

nasjonale og regionale interesser og for å få fram gode løysingar. 

 

 
 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

Status for gjeldande overordna planar: Nesset kommune har ein ny kommuneplan frå 2012, 

med både arealdel og samfunnsdel. Dette er positivt.  Kommunen har utarbeidd kommunal 

planstrategi for 2012 – 2015. Fylkesmannen har tidlegare hatt denne på høyring, jf FMMR 

sak 12/7242. 
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 Planstrategien legg ikkje opp til rullering av overordna kommuneplanlegging i 

inneverande valperiode, men har starta arbeidet med strategisk næringsplan. Det 

viktigaste reguleringsarbeidet i kommunen framover er reguleringsplan for Eidsvåg 

sentrum. 

 Energi- og klimaplan vart vedtatt i 2011, og oppfølging av denne er viktig. 

 Nesset kommune er med i arbeidet med interkommunal plan for sjøområda i 

Romsdalsfjordområdet og på Nordmøre. 

 Fylkesmannens planstatistikk for 2013 viser at Nesset kommune har relativt låg 

aktivitet på plansida; berre 6 reguleringsplanar på høyring i løpet av året. Kommunen 

hadde også få dispensasjonssaker på høyring; berre 2 søknader om dispensasjon frå 

kommuneplan og 1 søknad på  reguleringsplan.  

 For ei samla oversikt over kommunale planar kan det visast til kommunens heimeside; 

sjå http://www.nesset.kommune.no/om-nesset-kommune/kommunale-planer/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dialogpunkt 

 Fylkesmannen stør kommunen i at plan for Eidsvåg sentrum bør ha høg prioritet.  
 

 Korleis arbeider Nesset kommune med oppfølging av sin planstrategi ? 
 

 Status for oppfølging av gjeldande klimaplan ? 
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2.3  Folkehelse  
 

Nasjonale og regionale rammer og føringar har løfta fram folkehelse som eit prioritert 

satsingsområde. Folkehelselova (Lov om folkehelsearbeid) definerer folkehelsearbeid som  

samfunnet sin innsats for å påverke faktorar som direkte eller indirekte fremmar helse og 

trivsel i befolkninga, førebygger psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding, eller som 

beskyttar mot helsetruslar. Dette omfattar også arbeid for ei jamnare fordeling av faktorar 

som direkte eller indirekte påverkar helsa. 

Folkehelselova skal sikre at kommunar, fylkeskommunar og statlege helsestyresmakter set i 

verk tiltak og samordnar sin aktivitet i folkehelsearbeidet på ei forsvarleg måte. Lova skal 

legge til rette for eit langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Organisatorisk vil det her  

vere viktig at folkehelsearbeidet blir forankra i ordinære regionale og kommunale plan- og 

styringsdokument 

Målet med folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse for den einskilde og reduserte 

sosiale helseforskjellar i befolkninga. Folkehelsearbeid omfattar ei rekke ulike tema og 

innsatsområde. Dette stiller krav om ei brei tverrfagleg og tverrsektoriell tilnærming.  

God samfunnsutvikling er ein viktig føresetnad for god folkehelse. Ei rekke forhold i 

samfunnet påverkar folkehelsa, som bustad, arbeid, utdanning, samt fysiske og sosiale 

miljøforhold. Gjennom breidda i kommunen sine ansvarsområde spelar kommunesektoren 

ei sentral rolle i innsatsen for å fremme helsetilstanden i befolkninga. Kommunane og 

                                                                                                  Aktivitetsdag ved Nesset prestegard. Foto: Nesset kommune. 
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fylkeskommunane har ei viktig oppgåve for å oppfylle folkehelselova og til å nå måla i 

folkehelsemeldinga; jf. Meld. St. 34 (2012-2013). 

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd Regional delplan for folkehelse 2014 – 

2017. Planen vil vere eit viktig grunnlag for det samla arbeidet med folkehelse i Møre og 

Romsdal i regi av og i samarbeid mellom regionale og kommunale styresmakter, 

institusjonar, organisasjonar og næringsliv. Planen er m.a. forankra i Lov om folkehelsearbeid 

og i Plan- og bygningslova. Viktige rammer og føringar for planarbeidet er elles lagt i 

arbeidet med Regional planstrategi 2012 – 2016 og Fylkesplan 2013 - 2016. Gjennom 

arbeidet med ein eigen regional delplan for folkehelse, vil det systematiske og samla 

folkehelsearbeid i Møre og Romsdal få ei viktig forankring. For folkehelsearbeidet rundt om i 

kommunane vil dette utgjere ein viktig referanse. 

 

 

 

Fylkesmannen  sine fokusområde: 

Folkehelsearbeid kan forankrast i fem hovudprinsipp: utjamning, helse i alt vi gjer, 

berekraftig utvikling, føre-var-prinsippet og medverknad.  

 Utjamning: Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkninga, og det er 

mange faktorar som bidreg til å skape og oppretthalde slike forskjellar. 

Samanhengande er komplekse, men vi kan slå fast at det i hovudsak er sosiale vilkår 

som verkar inn på helse og ikkje omvendt. Prinsippet med utjamning har 

konsekvensar for politikkutforming på alle nivå. Det inneber at innsatsen bør rettast 

inn  mot faktorar som ligg bak, som verkar inn på helse og sosiale forskjellar i helse, 

og mot å leggje til rette for at alle skal ha moglegheit til å ta gode val. Det må vere ein 

kombinasjon av universelle ordningar og målretta tiltak mot spesielle grupper.    

 Helse i alt vi gjer: Erkjenninga av helse i alt vi gjer er kjernen i folkehelsearbeidet. 

Prinsippet skal bidra til at helsa til folket blir sikra på tvers av sektorane. Det er 

kommunen og ikkje helsetenesta som har ansvar. Det inneber for eksempel at 

utdanningssektoren, samferdselssektoren og kultursektoren og har ansvar for å 

vurdere og ta omsyn til kva konsekvensar endringar i politikken kan ha for helsa i 

befolkninga.  

 Berekraftig utvikling: Ei berekraftig utvikling inneber å tilfredstille dagens behov utan 

at ein set behova til framtidige generasjonar på spel. Ei befolkning med god helse er 

eit mål i seg sjølv og ein av dei viktigaste ressursane i samfunnet.  

 Føre-var-prinsippet: Føre-var-prinsippet skal leggjast til grunn når ein fastset normer 

og standardar for godt folkehelsearbeid. Det gjeld både tiltak for å redusere risiko og  

tiltak for å fremje helse. Føre-var-prinsippet er óg lovfesta gjennom folkehelselova.  

 Medverknad: Gjennom retten til ytringsfridom er retten til medverknad nedfelt i 

Barnekonvensjonen, Menneskerettserklæringa og i Grunnlova. Og Folkehelselova 
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knyt folkehelsearbeidet i kommunane til føresegnene om medverknad i plan og 

bygningslova. På den måten bidreg folkehelselova til å rettsleg gjere kravet om 

medverknad. Det er og sentralt å involvere frivillige organisasjonar for å sikre 

medverknad i folkehelsearbeidet.  

 

I forhold til kommunalt plan- og utviklingsarbeid vil folkehelse vere eit viktig tema. Av dette 

ser vi m.a. at : 

 Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging framhevar helse, 

livskvalitet og oppvekstmiljø som eit særleg satsingsområde 

 Folkehelse skal inngå som grunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi 

 Planlegging etter plan- og bygningslova er ein viktig del av kommunens 

folkehelsearbeid 

 Det skal utarbeidast oversikt over helsetilstand og dei positive og negative faktorar 

som verkar inn på helsetilstanden i befolkninga.  

 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

 

Folkehelseprofil for Nesset viser at talet på eldre over 80 år i 2020 er estimert på nivå med 

landet som heilhet.  

For tema helse og sjukdom er det plager og sjukdom knytt til muskel- og skjelettsystem som 

skil seg ut til å vere meir utbreidd enn for landet elles. I tillegg er pasientar med hjerte- og 

karsjukdom oftare brukarar av  fastlege og legevakt enn fylket og landsgjennomsnitt.  

Kommunen er med i partnarskap for folkehelse med fylkeskommunen 

Kommunen har tilsett folkehelsekoordinator 

 

Fråfall i vidaregåande skole år 2010- 2012  (Kjelde: folkehelseprofil 2014) 

Nesset Møre og Romsdal  Norge  

17 22 25 prosent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogpunkt 
 

 Korleis kan Fylkesmannen vere ein viktig medspelar i det kommunale 
folkehelsearbeidet?  
 

 Korleis arbeider Nesset kommune med identifisering og oversikt av  helsetilstand i 

kommunen?   

 

 Kva mål og strategiar har Nesset kommune for folkehelsearbeidet?  
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2.4  Betre oppvekst – felles innsats for barn og unge  
 
Tilrettelegging av gode oppvekst- og nærmiljø, og med særleg søkelys retta mot barn og 

unge sine interesser, skal inngå som eit viktig tema i samfunnsplanlegginga – både nasjonalt, 

regionalt og lokalt. Vi har sidan 1989 hatt eigne rikspolitiske retningsliner for å styrke barn og 

unge sine interesser i planlegginga. Omsynet til barn og unge sine oppvekstvilkår er også 

løfta fram i formålsparagrafen i plan- og bygningslova (§1-1). 

Korleis det er der barn veks opp er, kan avgjere den enkelte sine muligheiter for ein trygg 

oppvekst, motorisk utvikling og ei god helse. Det vil og ha innverknad på det vaksne livet. Å 

skape gode møtestader, muligheit for fantasibasert leik, samvær og fysisk utfalding er ei av 

dei viktigaste oppgåvene samfunnet har. Gode fellesskapsløysingar er eit godt utgangspunkt 

for et inkluderande oppvekstmiljø.  

I FN sin barnekonvensjon heiter det at "barn har rett til å seie si sin mening i alt som 

vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt" For at FNs barnekonvensjon vert følgd 

opp i praksis, må samfunnet legge til rette for deira deltaking og medverknad. 

 

 

Fylkesmannen  sine fokusområde: 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for perioden 2013 – 2016 sett barn og unge på 

dagsorden gjennom ei særskild satsing på tvers av fagavdelingane. Denne satsinga , kalla 

«Betre oppvekst» rettar søkelys på barn og unge sine oppvekstvilkår i Møre og Romsdal. 

Med barn og unge meiner vi alle mellom 0 og 20 år. 

Hovudmål for satsinga er at barn og unge sine oppvekstvilkår skal bli vurdert i alle avgjersler 

og i all aktivitet hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. «Betre oppvekst» er eit 

samordningstiltak for heile embetet og ein vil at satsinga skal føre til at både direkte og 

indirekte arbeidet retta mot denne gruppa skal blir meir heilskapleg og målretta. I første fase 

har arbeidet vore retta internt i embetet. I neste fase vil arbeidet i større grad rette seg mot 

arbeid eksternt, til dømes kommunar, fylkeskommunen og andre samarbeidspartar.   

Det er utarbeidd fire strategimål som satsinga «Betre oppvekst» skal bygge vidare på. For å 

kome fram til dei fire strategimåla  har vi tatt utgangspunkt i mellom anna FN sin 

barnekonvensjon, Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin strategiplan, embetsoppdraget og 

nasjonale føringar frå fleire departement. Dei fire måla er: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal arbeide for å  

 sikre medverknad frå barn og unge 

 betre det fysiske oppvekstmiljøet for barn og unge 

 betre det psykososiale oppvekstmiljøet for barn og unge 

 redusere dei negative konsekvensane av sosiale skilnader 
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Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 
Nesset kommune har i 2013 gjennomførd spørjeundersøkinga UNGdata i ungdomsskolen. 

Ungdata er eit kvalitetssikra system for  lokal undersøking i ungdomskole og/eller 

vidaregåande skole.  Kvart år vert det laga nasjonale tal basert på alle gjennomførte 

Ungdata-undersøkingar gjort året før. 101 kommunar har vore med i perioden 2010 – 2012.  

Tal frå undersøkinga viser at Nesset ligg på lik linje med resten av landet på mange områder. 

Ni av ti har ein fortruleg ven og dei er nøgd med både 

vener og foreldra sine. Åtte  av ti meiner familieøkonomien 

er god men berre seks av ti er nøgd med lokalmiljøet der 

dei bur. 95 % trivst på skolen, men berre halvparten trur 

dei vil ta høgare utdanning. På landsbasis trur seks av ti dei 

vil gå vidare på skole.  Berre halvparten av ungdommane 

har lest ei bok siste månaden to av ti spelar data meir enn 

to timar om dagen og knappe seks av tid er i aktivitet i ein 

fritidsorganisasjon. Langt fleire enn landsgjennomsnittet 

har eller har hatt lønna ekstrajobb, fire av ti i Nesset mot 

ein firedel på landsbasis. 70% er nøgd med helsa men 

berre halvparten av dei spurde er nøgd med utsjånaden. 

17%  opplever einsemd som eit problem. Berre 2% seier 

dei snusar og litt i overkant av 2% seier dei har drukke seg 

rusa eller kan skaffe hasj. Ingen røyker. Nasking, innbrot og 

tagging er særs lågt 1-2%,  medan slåssing og truslar om 

vald er høgare 12-13%.  

Nesset kommune har i perioden 2011- 2014 fått tilskot til nedkjemping av fattigdom. 

Prosjektet har vore allsidig og gitt tilbod til ungdom på mange områder. Nesset sitt arbeid 

har vore solid forankra og godt gjennomført slik vi ser det. Utfordinga vidare er få 

aktivitetane forankra i den ordinære drifta i kommunen. Ungdommens kommunestyre har 

ein tydeleg profil på kommunen sin heimesider og tildeler mellom anna ungdomsmidlar til 

aktivitet i kommunen.  

 

 
 

 
 

Dialogpunkt 

 Korleis vil Nesset kommune vidareføre tiltaka sett i gang i Ungdomsprosjektet etter 
2014? 

 Utdanningsnivå og sosioøkonomiske skilnader heng nøye saman. Berre halvparten av 
dei unge har svart positivt på at dei ønskjer høgare utdanning. Har Nesset tankar om 
korleis dei kan førebyggje ei muleg negativ utvikling på sikt? 

 Korleis har kommunen involvert dei unge i demokratiske prosessar? 

 

 

Utstyrspool. Foto: Nesset kommune. 
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2.5  Kommuneøkonomi og økonomistyring  
 
Fylkesmannen skal gi kommunane råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna i 

regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet. Fylkesmannen tildeler kvart år skjønnsmidlar 

for å kompensere forhold som ikkje blir fanga opp i inntektssystemet. Fylkesmannen tildeler 

også skjønnsmidlar til omstillings- og fornyingsprosjekt. Fylkesmannen fører kontroll med 

kommunen sine budsjett, økonomiplan og regnskap, blant anna med omsyn til inn- og 

utmelding av ROBEK. 

 

Fylkesmannen  sine fokusområde: 

Økonomisk status: 

 Overskot/Underskot 

 Brutto driftsresultat 

 Finans og lånegjeld 

 Netto driftsresultat og økonomisk buffer 
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Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

 

Overskot/Underskot: 

 Rekneskapen for 2013 viste at Nesset kommune hadde eit mindreforbruk/overskot 

på 2,6 millioner.  

Driftsresultat: 

 Nesset kommune har dei siste åra hatt ei fallande utvikling i brutto driftsresultat,  -

2,9 pst i 2011, 0,9 pst i 2012 og 0,9 pst i 2013.  

 

Finans og lånegjeld: 

 Netto lånegjeld har minka gradvis dei siste tre åra og ligg no om lag 5 pst høgre enn 

snittet til Noreg utan Oslo. I 2013 utgjorde netto lånegjeld 80,4 pst. Til samanlikning 

ligg snittet for Norge utan Oslo på 75,0 pst i 2013.   

 Nesset kommune sine renter og avdrag utgjorde 4,9 pst av brutto driftsinntekter i 

2013. 

 Brutto investeringsutgift utgjorde 5,6 pst (14,5 mill) av brutto driftsinntekter i 2013 

og dei lånefinansierte 71,7 pst av investeringsutgiftene. 

 Alle kommunar skal i kvar kommunestyreperiode vedta eit nytt finansreglement og 

Nesset kommune har rapportert at dette skulle bli gjort i løpet av  2013.  

 

Netto driftsresultat og økonomiske bufferar: 

 Det er anbefalt at netto driftsresultat er på minst 3 pst av brutto driftsinntekt over tid 

for at kommunen si formue skal oppretthaldast. Netto driftsresultat er 

hovudindikatoren for handlingsrommet til kommunen. I 2013 hadde Nesset 

kommune eit netto driftsresultat på -1,0 pst. (-3,2 pst i 2012 og 1,7 pst i 2011).  

 Nesset kommune har lite oppsparte midlar på disposisjonsfond og i 2013 var dette på 

1,9 pst av brutto driftsinntekter.   

 Nesset kommune hadde omlag 13,7 mill i inntekter frå eigedomsskatt i 2013, og det 

utgjorde 5,2 pst av brutto driftsinntekter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Dialogpunkt 

 Har Nesset laga ein langsiktig strategi/mål til dømes for investeringane, 

lånegjeld og netto driftsresultat? 

 

 Korleis opplever kommunen utviklinga av det økonomiske handlingsrommet i 

åra framover?  
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2.6  Interkommunalt samarbeid  
 
I Møre og Romsdal finns til saman 255 ulike formelle interkommunale samarbeidsordningar. 

(Ref. rapport frå NIVI analyse – oktober 2013). Interkommunalt samarbeid har vore 

kommunanes svar på deira utfordringar på fleire fagområder. Også Fylkesmannen har vore 

med å tilrettelegge for auka interkommunalt samarbeid, for eksempel innan barnevern. 

Med ny regjering har vi fått klare signal om ei komande kommunereform. Her er målet blant 

anna å skape større og meir robuste kommunar som vil gjere at oppgåvene til kommunane 

kan løysas med mindre behov for interkommunale løysningar og statleg detaljstyring. 

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

 Alle kommunane skal ha like føresetnader til å yte gode tenester til innbyggjarane 

gjennom kompetente og robuste fagmiljø og faste kommunesamarbeidsordningar 

som òg ivaretar lokaldemokratiet 

 Fornying og utvikling av tenestene med vekt på både lokaldemokrati og kvalitet og 
effektivitet 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 
 Nesset er medlem i Romsdal regionråd. I tillegg deltek Nesset i IKT- ORKidè som 

er IKT samarbeidet på Nordmøre. IKT, breiband og innkjøp er saker der ORKidè tidleg 
var i front, og som har betydd mykje for effektivisering av tenesteproduksjonen.  
 

 Fylkesmannen har saman med KS i 
Møre og Romsdal bestilt ein 
rapport av NIVI analyse AS om 
kartlegging av alt interkommunalt 
samarbeid som kommunane i Møre 
og Romsdal deltek i. Denne 
rapporten vart lagt fram på KS sin 
haustkonferanse 30. oktober 2013, 
og deretter sendt ut til alle 
kommunane i Møre og Romsdal i  
oppmoding om å behandle 
rapporten i kommunestyret. Nesset 
har tidlegare delteke i ei lignande 
kartlegging saman med ROR i 2011. 
 

 
 

 
 
 

  

Dialogpunkt 

 Kva haldning har kommunen til vidareutvikling av interkommunalt samarbeid 

sett opp i mot behovet for kommunesamanslåingar ? 
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Kap. 3 – Justis- og beredskap 
 Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar på fagområdet 

 Samfunnstryggleik og beredskap  

 Klagesaker etter plan- og bygningslova  

 Verjemål 

 
 

 

3.1  Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar på 
fagområdet 
 

Fylkesmannen er det sentrale 

samordningsorganet overfor kommunane 

på regionalt nivå. Fylkesmannen har ansvar 

for å medverke med kunnskap om bruk av 

lover og gi rettleiing om generell 

saksbehandling i kommunane. I 

Fylkesmannen si formidling av statleg 

politikk overfor kommunane skal det gjerast 

nærare greie for om oppgåvene er 

lovpålagde eller om dei er av rådgivande 

eller rettleiande karakter.  

 

 

 

 

 

3.2  Samfunnstryggleik og 
beredskap 
 

Kommunane har eit generelt og grunnleggande ansvar for å ivareta tryggleiken til eigne 
innbyggjarar og andre som oppheld seg i kommunen. Alle uønskte hendingar skjer i ein 
kommune, og kommunane har ei vesentleg rolle i alt beredskapsarbeid. 
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 Fylkesmannen sine fokusområde: 

  

Kriser og katastrofar gir lokalsamfunnet utfordringar, og mange oppgåver er lagde til 

kommunane. Kommunane skal sikre god oversikt over risiko og sårbarheit, vere drivkraft for 

godt førebyggande arbeid og ha nødvendig beredskap og handteringsevne. Under kriser og 

katastrofar skal kommunen iverksette tiltak for å verne innbyggjarane og oppretthalde 

viktige samfunnsfunksjonar. God kommunal beredskap er ein grunnleggande føresetnad for 

god nasjonal beredskap. 

I 2014 er Fylkesmannen særleg oppteken av at kommunane følgjer opp krava gitt i 

Sivilbeskyttelseslova (2010) og Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011). For 

kommunar som ikkje har utarbeidd heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse i samsvar med 

nye krav, bør dette arbeidet ha høgst prioritet. 

 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 
 
Nesset kommune har ein utfordrande topografi. Kommunen har både historiske erfaringar 
med store skredulykker og nyare erfaringar med at naturkreftene har skapt problem for 
kommunikasjonar – både vegsamband og telekommunikasjon. I denne samanhengen er 
lokalsamfunnet i Eikesdalen særleg utsett. Dei siste åra har også kvikkleire og ustabil grunn i 
og nær kommunesenteret i Eidsvågen blitt ei utfordring. 
 

                                  Fylkesberedskapssjef Ketil Foldal ser etter mørke skyer i horisonten. Foto: V. Myklebust 
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Fylkesmannen har ikkje ført tilsyn med kommunen sitt beredskapsarbeid sidan 2005, og vi 
har derfor ikkje eit oppdatert og systematisk bilde av status. Fylkesmannen opplever likevel å 
ha god dialog med kommunen, og at kommunen deltek på faglege møteplassar og under 
krisehandteringsøvingar. Etter fylkesmannen si vurdering er risikoen for ustabil byggegrunn 
og kvikkleireskred handtert på ein systematisk og ryddig måte av kommunen. 
 
Fylkesmannen starta i 2013 ein ny runde med tilsyn med kommunane sitt beredskapsarbeid. 
Etter gjennomføringsplanen blir det tilsyn med Nesset kommune i 2015. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.3  Klagesaker etter plan- og bygningslova  
 

Kommunane er plan- og bygningsstyresmakt, og fattar vedtak både om godkjenning av 

reguleringsplan og byggesøknader.  Dette inneber at kommunane både skal styre 

arealbruken i eit lengre perspektiv, og ta stilling til enkeltsøknader om bygging.  

Søknader om tiltak i strid med lov eller arealplan, er avhengig av dispensasjon.  Plan- og 

bygningslova er ei «ja-lov». Dette inneber at ein må ha lovheimel for å avslå ein søknad.  

Fylkesmannen er klageinstans  for kommunane sine vedtak etter plan- og bygningslova.  I 

klagebehandlinga er det fleire omsyn som skal vurderast. Omsynet til det kommunale 

sjølvstyret må vegast opp mot behovet  for statlig styring. I tillegg må Fylkesmannen passe 

på rettstryggleiken både til naboar og tiltakshavar.  For Fylkesmannen si klagebehandling er 

det viktig at saka er godt førebudd i kommunen, og at kommunen si grunngjeving  går fram 

av vedtaket.  Kommunen si vurdering av dei viktigaste rettsspørsmåla,  er eit viktig grunnlag 

for Fylkesmannen si avgjerd av klaga.   

 
Fylkesmannen sine fokusområde: 

Fylkesmannen har ei tid hatt fokus på temaet ulovleg bygging. Dette er eit tema som vi ser 

får ulik merksemd ute i kommunane.  Skal ein oppnå ønska respekt for regelverket, og 

kommunen si rolle som bygningsstyresmakt, er det viktig å ha høg merksemd på dette 

temaet. At kommunane har system for å avdekke og reagere på ulovleg bygging er sentralt i 

tilnærminga er derfor viktig for den allmenne tilliten til byggesaksprosessen.  Fylkesmannen 

har også fokus på barn- og unge sitt oppvekstmiljø, og at kommunane tek omsyn til desse 

Dialogpunkt 

 Kva er status for kommunen sin heilskaplege risiko- og sårbarheitsanalyse? 
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interessene i si saksbehandling.  Tilgjenge for alle (universell utforming) er og eit område 

som skal takast i vare i saksbehandlinga etter plan- og bygningslova.    

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

Fylkesmannen har handsama 13 klager på byggesaker frå Nesset kommune i tidsrommet 

2010 til d.d. Av desse vedtaka er 3 stadfesta av fylkesmannen. I 10 av sakene er klagen tatt til 

følgje og kommunens vedtak vart endra eller oppheva. Der klager er tatt til følgje er dette i 

det vesentlege på grunn av feil rettsbruk. Særleg gjeld dette ved handsaming av 

dispensasjon etter plan- og bygningslova § 19-2. Talet på oppheva/endra saker er noko høgt, 

og vi set spørsmålsteikn om kva for rutinar kommunen har på dette området. Vi ser likevel at 

dei fleste klagesakene er frå 2011 - 2012, og har soleis lite grunnlag for å vurdere tilstanden i 

kommunen i dag.   

I same tidsrom har Fylkesmannen handsama tre klager på reguleringsplan frå kommunen. Av 

desse vart 2 av vedtaka stadfesta. I den tredje saka var vedtaket oppheva med bakgrunn i at 

saka ikkje var tilstrekkeleg utgreidd før vedtak vart fatta.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
3.4  Vergemål 

Ny vergemålslov blei vedtatt 11. mars 2010 og skal ivareta betre rettstryggleik og integritet 
for personar under vergemål. Lova gir Norge eit nytt regelverk på vergemålsområdet. Den 
nye vergemålslova vart sett i verk frå 1. juli 2013, saman med tilhøyrande forskrift og tilknytt 
endringar i andre lover. Etter den nye lova fungerer Fylkesmannen som lokal 
vergemålsmyndighet. 

  

Dialogpunkt 

 Kva for rutinar har kommunen for behandling av saker etter plan- og 
bygningslova? 

 Kva for tilnærming har kommunen til å avdekke og reagere på ulovleg bygging  
etter plan og bygningslova ? 
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Kap. 4 - Miljøvern og arealforvaltning 

 

 Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar på fagområdet 

 Forvaltning av arealressursane gjennom kommunal arealplanlegging  

 Naturvern  

 Forureining 

 

Denne delen omhandlar Fylkesmannen sitt inntrykk av status og utfordringar for kommunen 

knytt til forvaltning av areal- og naturressursane i kommunen. Dette omfattar også oppgåver 

knytt til kommunal arealplanlegging etter plan- og bygningslova.  

 

 

4.1  Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar på 

fagområdet 

 

Fylkesmannen skal medverke til gjennomføring av den nasjonale miljøvernpolitikken. 

Arbeidet er forankra i lover, forskrifter og retningsliner. Miljøverndepartementet og 

Miljødirektoratet er oppdragsgjevarar i dette arbeidet.  
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Kommunane står sentralt i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er ei 

viktig oppgåve for Fylkesmannen. Vi samarbeider også nært med andre statlege 

styresmakter, fylkeskommunen og frivillige organisasjonar.  

 

Fylkesmannen har ei viktig rolle for å medverke til ei berekraftig utvikling gjennom si 

oppgåve med å samordne ei rekke samfunnssektorar på regionalt nivå. Fylkesmannen har eit 

overordna miljøansvar, samtidig med eit eige resultatansvar på forureinings-, 

naturforvaltnings- og planområdet.  For meir informasjon om kommunal  saksbehandling 

innan planlegging, naturforvaltning, forureining m.m.; sjå www.miljokommune.no  

 

 

4.2  Forvaltning av arealressursane gjennom kommunal 
arealplanlegging  
 
Fylkesmannen har eit særleg ansvar for at nasjonal politikk blir formidla og følgd opp i 

behandling av kommunale og regionale planar. Fylkesmannens oppgåver ved regional- og 

kommunal planlegging er sentrale verkemiddel for å gjennomføre regjeringa sin miljøpolitikk 

på ei rekke område. Det er lagt opp til ei tett kopling til overordna kommuneplanlegging (jf. 

nærare omtale av dette i kap. 2.2) 

 

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

 Kommuneplansystemet etter plan- og bygningslova må brukast som eit aktivt 

styringsverktøy 

 Kommunal planstrategi og Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) vil etter dette 

legge viktige føringar for vidare arbeid med områderegulering og detaljregulering 

 På området Natur- og miljøvern vil søkelyset m.a. vere knytt til tema som landskap, 

friluftsliv, strandsone, viltinteresser, vegetasjon. 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

 Nesset kommune har ein ny kommuneplan frå 2012, med både arealdel og 

samfunnsdel. For ei samla oversikt over kommunale planar kan det visast til 

kommunens heimeside; sjå http://www.nesset.kommune.no/om-nesset-

kommune/kommunale-planer/ 

 Kommunen sine arealutfordringar knyter seg m.a. til : 

 Vidareutvikling av Eidsvåg sentrum. 

 Strandsona. Sjølv om kommunen har lang kyststrekning er det viktig å ta vare 

på dei tilgjengelege og attraktive områda for ålmenta, og å planlegge innanfor 

rammene av statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av 

strandsona.  
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 Viktig landbrukskommune i Møre og Romsdal. Jordvern må fortsatt stå 

sentralt. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4.3  Naturvern  
 
Naturvern har som mål å sikre truga 

artar og naturtypar, og å ta vare på 

eit representativt utsnitt av norsk 

natur for ettertida. Det er 

Stortinget og regjeringa som legg 

rammene for dette arbeidet.  

 

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

Nasjonalparkar, naturreservat og andre verneområde vert oppretta av Kongen i statsråd 

etter ein prosess, der grunneigarar, kommunar, fylkeskommunar, lokale og sentrale etatar 

og nærings- og interesseorganisasjonar får høve til å uttale seg. Fylkesmannen har ansvaret 

for prosessen i fylka, medan Miljødirektoratet har ansvaret for den sentrale 

prosessen. Heimelen til å opprette nye verneområde ligg i naturmangfaldlova. 

 
Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 
 
Nauste naturreservat 

Fylkesmannen har vore i kontakt med Nesset kommune ved miljøvernleiar Hogne 

Frydenlund om opprydding/fjerning av gamalt avfall i Nauste naturreservat. Avfallet er lagt i 

                                   

Dialogpunkt 

 Fylkesmannen stør kommunen i at det er viktig å prioritere arbeidet med 
reguleringsplanen for Eidsvåg sentrum. Fylkesmannen vil vere ein viktig 
medspelar i kommunale planprosessar. 

 
 

                                                                                       Utsikt mot Skjorta. 
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eit bekkefar, sannsynlegvis ei god stund før vernet vart oppretta. Kommunen har signalisert 

at dei vil ta kontakt med grunneigar for å få han med på eit samarbeid om oppryddinga. 

Fylkesmannen kan bidra med 30 000,- til dette arbeidet. 

 

 

4.4  Forureining 

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for  

 landbasert industri, med unntak av dei verksemdene som Miljødirektoratet er 

forureiningsstyresmakt for 

 alle avfallsanlegg, med unntak av behandlingsanlegg for farlig avfall og anlegg for 

opphogging av utrangerte offshoreinstallasjonar. Fylkesmannen skal også hente inn 

avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei 

 lokalitetar med forureina grunn som kan knytast til verksemder og bransjar som er 

omfatta av delegerte saksområde. 

 utslepp av kommunalt avløpsvatn frå større tettbebyggelse 

 

Fylkesmannen kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Når Fylkesmannen gir slike 

løyve, må verksemda sikre tiltak for å minske ulempa for miljøet og andre.  
 
 
 

Fylkesmannen sine fokusområde:  

Kommunane har mykje mynde og mange plikter etter forureiningsregelverket.  

Avløp:  

Kommunen har ei rekke roller innan avløp, både som anleggseigar, forureinar og styresmakt. 

God kontroll med avløpsvatn er viktig for å hindre sjukdomsspreiing og overgjødsling. 

Avløpskontroll er i tillegg med på å sikre godt drikkevann, unngå forureining av 

jordvatningsanlegg, og gi gode moglegheiter for rekreasjon som fiske og bading. Det er viktig 

med oppdaterte kommunale avløpsplanar, som òg inkluderer behandling av overvatn.  

For verksemder der Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt er det viktig med god dialog 

mellom Fylkesmannen og kommunen i samband med påslepp av prosessvatn til kommunalt 

avløpsanlegg. 

Forureina grunn: 

Kommunen er forureiningsstyremakt når det gjeld opprydding i forureina grunn i samband 

med bygge- og gravearbeid, jf. kapittel 2 i Forurensningsforskrifta. Kommunen skal legge inn 

data frå bygge- og gravesaker i databasen Grunnforurensning. Fylkesmannen skal gi rettleiing 
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og vere ein pådrivar for at kommunen rapporterer i databasen. 

Databasen Grunnforureining viser eigedomar der det er registrert forureining i grunnen, 

eller ein har grunn til å mistenke forureining i grunnen. Kommunen har plikt til å registrere 

opplysningar i denne databasen, og skal rapportere elektronisk rett i databasen. 

Mistanke om forureina grunn må hensyntakast ved behov for terrenginngrep i grunnen. Eit 

terrenginngrep i forureina grunn aukar risikoen for at menneske blir eksponert for 

forureining. Inngrepet aukar òg risikoen for at ureininga spreier seg i miljøet. Dersom det 

ikkje vert rydda i forureininga før det vert bygd og fylt ut på ei tomt, kan det vere mykje 

vanskelegare å rydde opp på tomta seinare. 

Avfall - forsøpling: 

Kommunen er forureiningsstyremakt for oppfølging av forsøplingssaker og saker om ulovlig 

lagring av brukte gjenstandar. 

Dersom kommunen mottar meldingar, munnleg eller skriftleg, der nokon ber kommunen 

følgje opp ein forsøplingssak og kommunen vel å ikkje følgje opp saka, er denne slutninga å 

betrakte som eit enkeltvedtak som kan påklagast. Dette følgjer av forurensningslova § 37 

tredje ledd om pålegg om å rydde opp i avfall og liknande eller betale for opprydding. 

Gode system for  avfallshandtering er viktig for å hindre at avfall blir skjemmande, medfører 

helse- eller luktproblem eller andre forureiningsulemper. Avfall kan innehalde mykje 

miljøgifter som kan spreias i naturen og som konsentreras opp i næringskjedene om avfallet 

kjem på avvege eller blir brent utan kontroll. Avfall på avvege kan òg føre til skadar på dyr 

som ferdas i naturen. 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

 

Forureina grunn:  

Eit terrenginngrep i forureina grunn aukar risikoen for at menneske blir eksponert for 

forureining. Inngrepet aukar òg risikoen for at ureininga spreier seg i miljøet. Dersom det 

ikkje vert rydda opp i forureininga før det vert bygd ut på ei tomt, kan det vere mykje 

vanskelegare å rydde opp på tomta seinare.  

Databasen «Grunnforurensning» er eit viktig hjelpemiddel i arbeidet med kap. 2 saker. 

Nettstaden  www.miljokommune.no inneheld rettleiing for kap. 2 – saker og for databasen. 

Det er viktig at kommunen har oversikt over område med, eller med mistanke om, forureina 

grunn. Gamle bålplassar og nedgravd avfall er døme på slike stader som bør registrerast hos 

kommunen. 
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Avløp og avfall:  

Fylkesmannen vil oppfordre til bruk av nettsida www.miljokommune.no. Denne nettstaden 

er meint for dei som arbeider i kommunen og ynskjer hjelp til saksbehandling innan 

miljøvern og planlegging. Vi vil elles rå kommunen til å delta på aktuelle seminar i regi av 

Norsk Vann og driftsassistanse i Møre og Romsdal om tema avløp og i regi av Avfallsforum 

Møre og Romsdal i høve til avfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dialogpunkt 

 Databasen Grunnforureining viser eigedomar der det er registrert forureining i grunnen, 

eller ein har grunn til å mistenke forureining i grunnen. Kommunen har plikt til å 

registrere opplysningar i denne databasen, og skal rapportere elektronisk rett i 

databasen. I Nesset er det berre registrert 2 lokalitetar i databasen. Kjenner kommunen 

til fleire lokaliteter med mistanke om grunnforureining?  

 Gjer kommunen noko for å sikre riktig behandling av avfall og forureining gjennom 

byggesaksbehandlinga etter plan- og bygningslova? 
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Kap. 5 – Landbruk 
 

 

                                                                                                                                                          Kulturlandskap frå Nesset 

 

 Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar på fagområdet 

 Landbruk og bygdeutvikling 

 Forvaltningsoppgåver på landbruksområdet 
 

 

Fylkesmannen har ansvar for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og 

lokalt, og har både utviklings- og forvaltningsoppgåver på landbruks- og matområdet. 

Fylkesmannen skal skape møteplassar for erfaringsutveksling og formidling av forventningar 

mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, kommunane og andre aktuelle 

regionale aktørar.  

 

Fylkesmannen er eit kompetansesenter generelt og for kommunane spesielt. Vidareutvikling og 

styrking av kommunane si rolle som landbrukspolitisk aktør og som pådrivar innan 

landbruksrelatert klimaarbeid og nærings- og samfunnsutvikling er sentrale område. Gjennom 

oppfølging, rettleiing og kompetanseheving skal Fylkesmannen også bidra til at kommunane har 

god forvaltningspraksis på landbruks- og matområdet.  

 

Fylkesmannen sine forvaltningsoppgåver knyter seg til økonomiske og juridiske virkemidlar innan 

jordbruk og skogbruk. Fylkesmannen har det regionale ansvaret for at tilskot på 
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landbruksområdet vert forvalta og kontrollert i samsvar med overordna føresetnader og i  høve 

til gjeldande lover og reglar. 

Fylkesmannen samarbeider med ei rekkje andre organisasjonar, fylkeskommunen og 

kommunane. Næringsutvikling med basis i jordbruk, skogbruk og tilknytte næringar er 

sentrale samarbeidsområde.  Fylkesmannen i Møre og Romsdal samarbeider med Møre og 

Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og kommunane om hoppid.no – ei felles satsing 

på entreprenørskap. 

 

Kommunane er vedtaksmyndigheit knytt til juridiske og økonomiske virkemidlar, og 

innstillande myndigheit knytt til bygdeutviklingsmidlane. 

 

 

5.1  Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar  
på fagområdet 
 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

 

Landbruksmelding for Møre og Romsdal vart vedteke i fylkestinget den 12.12.2012.  Her vert 

det peika på fem viktige utfordringar for landbruket i Møre og Romsdal: 

 Utvikle grovfôrproduksjonane 

 Halde landbruksareala i hevd 

 Stimulere produksjonsmiljø og kvalitet 

 Auke rekruttering, bygge kompetanse 

 Styrke variert verdiskaping 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

 

Landbruksnæringa er viktig for Nesset.  Analyser frå NILF viser at det er 125 årsverk direkte 

knytt til  primærproduksjonen. Landbruket i kommunen er aktiv og utviklingsretta, og 

næringa har vore utgangspunkt for fleire tiltak som har gitt arbeidsplassar og godt 

omdømme.   

 

Mjølkeproduksjonen er den dominerande driftsgreina.  I løpet av det siste tiåret har talet 

produsentar blitt nesten halvert,  frå 71 i januar 2001 til 38 i januar 2014.  Noko av dette 

skuldast strukturrasjonalisering. Trass i reduksjonen av produsentar, har produksjonen 

likevel gått opp, frå 5,1 mill liter i 2000 til 5,9 i 2013. Bøndene i Nesset kjøper også 

mjølkekvoter, og har gjort det i mange år. I 2013 kjøpte dei 6,2 % av kvoter selde av staten 

og 16,9 % av kvoter selde privat i Møre og Romsdal. Dvs at 10,5 % av kvotene som vart selde 
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i Møre og Romsdal vart kjøpte av bønder i Nesset. Buskapsstorleiken har vakse frå 14,3 i 

2000 til 23,1 i 2014. Tilsvarande tal for fylket er 14 i 2000 og 24,7 i 2013. 

 

Grovfôrproduksjonen dominerer arealbruken totalt.  Berre 3 bønder dyrkar korn på om lag 

220 dekar. 

 

Ved sida av storfe er det også om lag 45 sauehaldarar og 3 små eggprodusentar. 

 

Landbruket i kommunen har dei same utfordringane som fylket elles. Dette går på lav 

lønsemd, store strukturendringar og stort investeringsbehov.  Landbruket har også 

utfordringar med rekrutteringa. Mykje leigejord og meir transport er eit aukande problem.   
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Figur 1. Kjelde Statens Landbruksforvaltning, LIB/søknader om produksjonstilskot per 1. januar 

 

 
Figur 2. Kvart enkelt føretak driv vesentleg meir areal enn for 10 år sidan 

 

Figur 3. Vesentleg større del av jord i drift er no leigd jord, også i Nesset  
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1502 MOLDE 12 399 62 442 2 652 000 6 063 118 034 183 761 213 
1502 KRISTIANSUND 2 930 14 39 234 000 191 560 13 333 33 
1504 ÅLESUND 1 718 20 49 294 000 80 19 692 0 291 
1511 VANYLVEN 22 549 122 600 3 600 000 3 741 7 285 36 000 27 
1514 SANDE 5 588 31 121 726 000 152 1 320 0 84 
1515 HERØY 5 115 58 43 258 000 44 0 0 4 
1516 ULSTEIN 4 408 29 136 816 000 723 0 5 500 81 
1517 HAREID 3 347 20 85 510 000 1 820 0 0 2 
1519 VOLDA 15 749 107 592 3 552 000 8 902 36 432 121 452 501 
1520 ØRSTA 34 672 187 1326 7 956 000 31 340 55 810 1 804 968 721 
1523 ØRSKOG 4 462 34 189 1 134 000 249 9 620 51 051 52 
1524 NORDDAL 11 361 96 373 2 238 000 4 356 4 733 75 833 80 
1525 STRANDA 14 778 98 681 4 086 000 6 331 22 380 104 069 89 
1526 STORDAL 3 992 28 181 1 086 000 5 329 0 331 670 61 
1528 SYKKYLVEN 10 631 72 308 1 848 000 4 254 41 035 70 893 296 
1529 SKODJE 3 670 18 156 936 000 5 531 227 834 70 600 69 
1531 SULA 691 6 21 126 000 0 1 133 0 2 
1532 GISKE 9 123 39 368 2 208 000 0 0 0 127 
1534 HARAM 17 139 89 718 4 308 000 1 279 11 176 0 110 
1535 VESTNES 17 796 99 759 4 554 000 12 028 77 218 13 057 704 
1539 RAUMA 33 956 177 1218 7 308 000 16 896 230 073 423 634 200 
1543 NESSET 22 666 106 866 5 196 000 4 240 193 215 190 576 933 
1545 MIDSUND 4 911 25 152 912 000 0 0 0 29 
1546 SANDØY 3 934 14 250 1 500 000 0 0 0 25 
1547 Aukra         263 2 400 0 202 
1548 FRÆNA 53 171 196 2910 17 460 000 780 43 349 10 833 488 
1551 EIDE 19 494 74 770 4 620 000 1 235 7 558 19 500 276 
1554 AVERØY 17 902 88 832 4 992 000 534 13 943 0 141 
1557 GJEMNES 24 261 126 1061 6 366 000 3 225 107 224 57 665 248 
1560 TINGVOLL 18 847 99 860 5 160 000 12 981 732 986 334 728 496 
1563 SUNNDAL 21 433 112 744 4 464 000 8 789 195 880 287 500 33 
1566 SURNADAL 35 391 164 1538 9 228 000 16 533 705 661 376 662 76 
1567 RINDAL 24 767 95 1404 8 424 000 5 809 230 061 11 022 86 
1571 HALSA 14 165 87 540 3 240 000 6 104 256 295 194 076 85 
1573 SMØLA 14 381 71 170 1 020 000 0 0 0 28 
1576 AURE 21 717 98 724 4 344 000 3 512 79 773 0 0 
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5.2  Landbruk og bygdeutvikling 
 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

Kommunen har ei sentral rolle i utvikling av landbruket, både det tradisjonelle landbruket og 

utvikling av nye bygdenæringar.  Fylkesmannen legg vekt på samarbeidet som er etablert 

med kommunane gjennom hoppid.no, og har forventningar til at kommunen utviklar gode 

samarbeid mellom tradisjonell landbruksforvaltning og Hoppid-kontoret. 

I fylket pågår det fleire utviklingsprosjekt som fylkesmannen oppmodar kommunane om å 

vere proaktive i høve til:  

 FMLA og partnarskapen startar rekrutteringsprosjekt, i tillegg til etablerte satsingar 

på vegval for mjølkeprodusentar, eliteprogram for fôrproduksjon og spesialisert 

kjøtproduksjon.  Kommunen vert oppmoda til å informere bønder om muligheitene 

til å delta i prosjekta. 

 Kommunen bør vere merksam på om det er bygder i kommunen som  vil/bør søkje 

om å bli med i bygdemobiliseringsprogrammet 

Kommunen har eit ansvar for å planlegge og legge til rette for utvikling av skognæringa i 

kommunen. 

 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

Fylkesmannen har inntrykk av at næringa i Nesset er aktiv og ser framover, og at kommunen 

har god kontakt med produksjonsmiljøa. Det er viktig for jordbruket å ta vare på og utvikle 

aktive og gode produksjonsmiljø.  

Fylkesmannen er generelt oppteken av at kommunane skal vere proaktive i høve til utvikling 

av landbruksnæringa og bygdene generelt, og ønskjer at det skal utviklast gode samarbeid 

mellom landbruksforvaltning og Hoppid-kontoret.   

Kommunen har avtale om Hopp.id-kontor, organisert gjennom Nesset Næringsforum, som 

står for etablerarrettleiing og bistand til personar som ønskjer å etablere bedrift. 

Kommunen har nyleg utgitt sluttrapport for prosjektet «Folk i alle hus», eit prosjekt som har 

fått brei omtale vidt ut over, og som har blitt ein suksess. Kommunen fortener stor ros for 

dette arbeidet. 

Skogbruk: 

Generelt kan det seiast at skogbrukssjefen har svært god oversikt over skogbruket i 

kommunen. Skogsaker vert handsama på ein god måte innan gitte fristar, sjølv med liten 
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stillingsdel.  Det er rimeleg jamn skogkulturaktivitet. Kommunen har eigen profesjonell 

skogsmaskinentreprenør. Det kunne nok vore betre dekning med skogsvegar i delar av 

kommunen.  

På lik linje med dei andre kommunane i Møre og Romsdal har Nesset eit potensiale for auka 

aktivitet og verdiskaping i skogbruket.  Gjennom fortsatt aktiv skogforvaltning kan Nesset 

kommune byggje opp under etablerte skogsaktørar i kommunen. 

 

SMIL og drenering m.m.: 

2013      SMIL Innvilga 10 søknader, tilskot kr 347600     (300 000 tildelt kvote) 

2014      SMIL Tildelt kommuneramme kr  310 000 

 

2013 Drenering av jordbruksjord   Innvilga 4 søknader, tilskot i alt kr 137 040 av ei ramme 

på 140 000. Tilsvarar ca 137 da.   

Dette tilskotet utløyser investeringar opp mot 1 mill kr. 

2014 Drenering av jordbruksjord.  Tildelt kommuneramme kr 160 000 

 

Nesset kommune har god sakshandsaming både av SMIL-sakene og av søknadane som gjeld 

drenering. Det er god oppfølging av saker der arbeidsfristen har gått ut (SMIL).  

 

Kommunen må aktivt marknadsføre SMIL midlane og den nye ordninga med tilskot til 

drenering av jordbruksjord, og bidra til at næringsretta prosjekt som  m.a. Fortsatt gardsdrift 

og Best på fôr er kjent for bøndene.   

 

5.3  Forvaltningsoppgåver på landbruksområdet 
 
Fylkesmannen sine fokusområde: 

Kommunane er vedtaksmyndefor juridiske og økonomiske virkemidlar, og gjer innstilling til 

søknader om tilskot frå bygdeutviklingsmidlane. Fylkesmannen legg vekt på at forvaltninga 

skal ha god fagleg kvalitet i høve til regelverket innafor dei ulike fagområda. Når nye 

ordningar vert introdusert, har kommunen eit medansvar for å gjere ordningane kjende i 

næringa. 

Jordvern: 
 Saman med regionale og sentrale myndigheiter har kommunen eit stort ansvar for å ta vare 
på landbruket sine produksjonsareal gjennom arealforvaltning og kommunen sitt planarbeid.  
 
Kommunen må arbeide for å etablere langsiktige utbyggingsgrenser mot dei viktigaste 
landbruksareala, og stille krav om effektiv utnytting av eksisterande og planlagde 
utbyggingsområde.  
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Landbruksnæringa er avhengig av kommunale tenester med god kapasitet,  god kvalitet og 

rutinar som sikrar effektiv og sikker saksbehandling.  

 
Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 
 

 Kommunen har kompetente og engasjerte medarbeidarar i landbruksforvaltninga. 

 Kommunen har brei og allsidig landbrukskompetanse og har ei aktiv haldning til 

utviklingsarbeid i landbruket.   

 Det vart utført forvaltningskontroll på landbruksområdet i 2009. Det generelle 

inntrykket var at kommunen hadde ryddig og grundig saksbehandling, men det vart 

likevel gjort nokre merknader til saksbehandlinga.   

 Landbruksforvaltninga har jobba godt med den nye ordninga for drenering. 

Kommunen fekk tildelt 140 000 kroner, og løyvde i alt 137 040 kroner. 

 SMIL ramma for 2013 var på 300 000 kroner.  I 2014 er den auka til 310 000. 

Kommunen nytta i 2013 også inndregne midlar, og trur ramma vil bli godt utnytta i 

2014 også. 

 Kan kommunen gjere meir for å følgje opp det aktive landbruket? Nytt regionalt 

miljøprogram for Møre og Romsdal vart innført i 2013. Er det alle som utnyttar 

muligheitene gjennom Regionalt Miljøprogram? 

 Fylkesmannen har nyleg omgjort tre jordlovsvedtak i Nesset kommune. To av desse 

blei klaga til Statens Landbruksforvaltning, der Fylkesmannen sine vedtak vart 

stadfesta. Fylkesmannen reknar med at signala vert gjort kjent i administrasjon og 

blant politikarane i kommunen.   

 

 

 

 

 

  

Dialogpunkt  

 Korleis kan kommunen medverke til vidare utvikling av tradisjonelt landbruk og 

nye bygdenæringar?  
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Kap. 6 – Oppvekst og utdanning 
 

 
                                                                                                                                        Lærartettleiken gjekk litt ned i Nesset. 

 

 Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar på fagområdet 

 Barnehage  

 Grunnskule  

 
6.1  Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar på 
fagområdet 
 
Barn og unge har plikt til grunnskuleopplæring, og rett til ei offentleg grunnskuleopplæring. 

Noreg har tiårig obligatorisk grunnskule som blir finansiert av kommunane. Barna tek til på 

skulen det året dei fyller 6 år. All ungdom mellom 16 og 19 år har rett til vidaregåande 

opplæring. Elevane kan velje mellom yrkesførebuande eller studieførebuande program, og 

opplæringa blir finansiert av fylkeskommunen. 

 

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir følgd opp av 

fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar. Vi skal vere ein ressurs og eit 

serviceorgan for kommunar, fylkeskommunar og andre med oppgåver innanfor opplæring, 

til dømes private skular, studieforbund og folkehøgskular. 
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Fylkesmannen skal dessutan bidra til å ivareta rettane og rettsvernet til elevar, føresette, 

lærlingar og deltakarar i vaksenopplæringa. 

 

 

6.2  Barnehage  
 

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn under skulepliktig alder gode 

tilhøve for utvikling og aktivitet. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok 

barnehageplassar, og kommunane har også ansvar for å finansiere barnehagane. 

Fylkesmannen skal medverke til å nå dei nasjonale måla for barnehagepolitikken.  

Fylkesmannen skal mellom anna: 

 utføre tilsyn  

 gi generell informasjon og rettleiing  

 sikre rettar gjennom behandling av klager og andre enkeltsaker  

 leggje til rette for og vere pådrivar i arbeidet med å betre kvaliteten  

 forvalte statlege tilskot 

 medverke til tverrfagleg samarbeid 

 

 

 

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

 Retten til barnehageplass: Fylkesmannen skal følgje opp kommunane og sjå til at dei 

oppfyller retten til barnehageplass. 

Rekruttering: Fylkesmannen skal prioritere og sette i verk tiltak for auka rekruttering til 

barnehagelæraryrket gjennom satsinga GLØD. 

 

Likestilling: Fylkesmannen skal bidra med å auke rekrutteringa av menn til 

barnehagelæraryrket. 

 

Innhaldet i barnehagen og utviklinga av kvalitet i barnehagen: Fylkesmannen skal på fleire 

området arbeide med tiltak for å auke kvaliteten i barnehagane, mellom anna: 

 bidra til vidareføring av satsinga Vennskap og deltakelse - kompetansesatsing for 

barnehagetilsette  til dømes tiltak for å ta i vare mangfalds- og 

likestillingsperspektivet 

 bidra til implementering av rettleiaren Barns trivsel – voksnes ansvar gjennom 

samarbeid med relevante aktørar  

 informere om tiltaka for rettleiing av nyutdanna barnehagelærarar  
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Økonomisk likeverdig behandling: Prioritere informasjon knytt til kommunane sin 

praktisering av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-

kommunale barnehagar  

 

 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

 

Retten til barnehageplass:  

Ut frå Fylkesmannens vurdering oppfyller kommunen retten til barnehageplass. 

 

Rekruttering:  

Kommunen hadde 25%  av styrarar og pedagogiske leiarar på dispensasjon frå 

utdanningskravet i des. 2013. Det betyr 5 av 20 på dispensasjon. Også Nesset kommune 

synest såleis å ha ei betydeleg utfordring med rekruttering av kvalifisert personell til 

barnehagane. Sett i forhold til SSB sine prognosar for befolkningsutviklinga, vil behovet for 

tilsette i barnehagane vere litt aukande på lang sikt (2020-2040) , med pluss 7 tilsette i 2020, 

men berre 1 fram mot 20140. Dette i forhold til dagens nivå. 

 

Likestilling:  

I basisverksemda med styrarar, pedagogiske leiarar og assistentar er det tilsett 1 mann eller 

2,7% i barnehagane i Nesset, fylkessnittet er på 4,5% 

 

Innhaldet i barnehagen og utviklinga av kvalitet i barnehagen:  

Fylkesmannen sin kjennskap til innhaldet i barnehagesektoren kjem i det vesentlege frå 

klagesaker, gjennomført tilsyn og kontakt i samband med utviklingsmidlar, konferansar, 

møte m.m.. Fylkesmannen har eit positivt inntrykk av kommunen sitt arbeid i 

barnehagesektoren, sist gjennom tilsyn med barnehageområdet i kommunen den 

25.02.2014. Rapport er under utarbeiding.  

 

Økonomisk likeverdig behandling: 

I Nesset  kommune er to av fem barnehagar ikkje kommunale. God praktisering av forskrift 

om likeverdig økonomisk behandling av ikkje-kommunale barnehagar blir såleis viktig. 

Fylkesmannen har ikkje mottatt klagesaker frå private barnehagar om dette.  
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Nøkkeltal for barnehageområdet for 2013  (ureviderte)  
Indikatorar 

1543 Nesset 

KOSTRA gr. 

2 M&R 

Landet 

u/ Oslo 

Del av barn 1-5 år med barnehageplass 83 90 93 91 

Del av barn i barnehagane som er minoritetsspråklege  3,3 9,6 9,2 11,2 

Del av barn i barnehagar i kommunale barnehagar  72 71 49 50 

Del av tilsette med førskolelærarutdanning 29,4 32,1 30,2 34,1 

Del av assistentar med fagutdanning eller tilsvarande 68 40 29 30 

Del av tilsette i barnehagane som er menn  2,1 4,1 4,2 7,6 

Barn per årsverk i kommunale b.h.g. 5,7 6 6,1 6,2 

Barn per årsverk i private b.h.g. 5,7 6,3 6,5 6,4 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehagar per 

korrigert opphaldstime (kr) 68 56 53 54 

Kommunale overføringar av driftsmidlar til private barnehagar per 

korrigert opphaldstime (kr) 37 28 36 39 
Styrka tilbod etter barnehagelov(kostra-funksjon 211) og spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslov (§ 5-7) 

Andel av barn i barnehagar som får ekstra ressursar til styrka 

tilbod (f 211) 9 15,4 15 16,4 

Brutto driftsutgifter per barn som får ekstra ressursar etter 

funksjon 211 159909 
58607 

 66851 61140 

Andel barn i barnehagar med spesialpedagogisk hjelp etter oppll. 

§ 5-7 4,8 

 

2,8 2,2 

Årstimar hjelp per barn etter § 5-7 253  424 548 

Fordeling av timar på (spesial)pedagog/ assistent etter § 5-7 87/13  37/63 55/45 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
6.3  Grunnskule  
 
Med grunnopplæring meiner vi grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på 

grunnskulenivå er eit kommunalt ansvar, medan fylkeskommunen har ansvar for opplæringa 

på vidaregåande nivå. I tillegg kan private skuleeigarar tilby grunnopplæring. 

Dialogpunkt 

 Korleis arbeider kommunen med å få rekruttert fleire barnehagelærarar, og korleis blir 
reglane om dispensasjon frå utdanningskravet praktisert? 

 Kva for erfaring har kommunen med, og ser ein utfordringar i høve forskrift om 
likeverdig økonomisk behandling av ikkje-kommunale barnehagar ? 
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Fylkesmannen medverkar til kvalitetsutvikling av grunnopplæringa gjennom rapportering, 

vurdering og rettleiing. Fylkesmannen utøver dessutan tilsyn, ser til at vedtak er lovlege og 

handsamar klagesaker knytt til grunnopplæringa. 

Fylkesmannen koordinerer avvikling av sentralt gjeve eksamen i vidaregåande opplæring. 

 

 

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

 Læringsmiljø: Elevane har rett på et læringsmiljø som fremmar helse trivsel og læring (jf 

opplæringslova § 9a-1). Status på området kan indikerast gjennom resultat frå 

elevundersøkinga for indikatorar relatert til læringsmiljøet. Fylkesmannen har i perioden frå 

hausten 2010 og fram til i dag ført tilsyn med kor godt skulane arbeider med skulemiljøet på 

områda førebygging, individuelt retta arbeid og brukarmedverknad. FYLKESMANNEN har 

gjennom prosjektskjønnsmidlar i 2011 og 2012 støtta prosjekt som siktar mot å utvikle 

skulane sitt systematiske arbeid med temaet.  

Ressurssituasjonen: Fylkesmannen følgjer med på utviklinga av ressursbruken i skulen, 

herunder delen av elevar som får spesialundervisning og kor stor del av ressursane som blir 

brukt til spesialundervisning kontra ordinær undervisning. Ein auke i bruken av 

spesialundervisning som medfører reduksjon av ressursar til ordinær undervisning er etter 

Fylkesmannen si vurdering ei uønska utvikling. Fylkesmannen har dei siste åra presentert 

statistikk på området på arenaer med kommunane og sett fokus på utviklinga. 

Fylkesmannen har gjennom prosjektskjønnsmidlar i 2011, 2012 og 2013 støtta prosjekt som 

siktar mot å forbetre kommunane, skulane og PPT sitt arbeid med spesialundervisninga.  

 

Tilstandsrapporten og skuleeigar sitt ansvar: Fylkesmannen har fokus på at skuleeigar 

brukar tilstandsrapporten etter opplæringslova § 13-10 som grunnlag for drøftingar og når ei 

skal ta avgjerdsler  på politisk skuleeigarnivå.  

Fylkesmannen samarbeider med KS og M&R fylkeskommune om skuleeigarprogrammet 

«Den gode skuleeigar» som blir gjennomført i 2013 og 2014. Rindal kommune deltek i 

programmet. 

 

Vurdering for læring: Overordna målsetting er å legge til rette for at skuleleigar og skular 

kan vidareutvikle ein vurderingskultur og ein vurderingspraksis som har læring som mål. 

Dette er ei fireårig satsing som har vart frå hausten 2010. Møre og Romsdal er med i 4. pulje 

som starta no våren 2013. 

 

Ungdomstrinnssatsinga: På grunnlag av Meld. St. 22 Motivasjon – mestring – muligheter 

(Ungdomstrinnsmeldinga), er det frå sentralt hald utarbeidd ein eigen strategi for 

gjennomføring av satsinga på ungdomstrinnet i fem år framover. Målsettinga er eit meir 
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praktisk, variert, relevant og utfordrande ungdomstrinn som skal auke elevane sin 

motivasjon og læring. Regjeringa gjer tre hovudgrep som skal bidra til dette: innføring av 

valfag, auka fleksibilitet og prioriterte verkemiddel for utvikling av forbetra undervisning i 

den ordinære opplæringa. 

 

 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

 

I Nesset kommune har det dei siste fire åra  vore nokre svingingar i tala for kor ofte elevane i 

kommunen seier at mobbing førekjem, både på 7. og 10 trinn. Tala for 10. årstrinn viser jamt 

over nivå litt under både lands- og fylkessnitt med score hausten 2013 på 4,41 mot snitt på 

4,74 (høgt score betyr lite mobbing).  Tilsvarande for 7. årstrinn vise score nærare snittet for 

fylke og land. Del av elevar i tiande klasse som seier dei ikkje blir mobba i det heile tatt har 

variert frå 52% til 69%, landssnittet har lagt rundt 77%, men med ei klar betring hausten 

2013 med 84%. Tilsvarande tal for 7. årstrinn viser ein variasjon frå 56% til 72%  og landssnitt 

rundt 74%. 

 

Ressurssituasjonen: 

Nesset har jamt over hatt låg del elevar med spesialundervisning dei siste åra, men med ein 

topp rundt 2010. Ein har lukkast å redusere andelen og ligg nå på 5,9 % som er under snitt 

både for fylke og land og for kommunegruppe 2.  

I same perioden har den samla lærartettleiken vore tilnærma uendra fram til i fjor då 

lærartettleiken gjekk litt ned.  

Nesset brukar ein låg del av lærartimane til spesialundervisning, 8,6% mot lands- og 

fylkessnitt på ca 18%.  

 

Vurdering for læring: 

Nesset  kommune søkte om å kome med i satsinga Vurdering for læring i pulje 4 i 2013, men 

kom dessverre ikkje med. Nokre kommunar i Romsdal samarbeider i denne satsinga no i 

pulje 4. Satsinga blir ført vidare og det vil kome nye sjansar for enkeltkommunar til å delta. 

Denne  nasjonale satsinga går ut på å auke kvaliteten på elevvurderinga, som eit 

verkemiddel til betre læring for elevane. Det er meininga at deltakande kommunar også skal 

bidra til spreiing av kunnskapen dei får gjennom satsinga til andre.  

Fylkesmannen har merka seg at Nesset kommune har jobba godt på vurderingsfeltet likevel, 

og at dei også på andre område er aktive på skuleutviklingsfronten.  

 

Fylkesmannen har gjennom sin kontakt med kommunen inntrykk av at Nesset har god 

skulefagleg kompetanse.   
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Ungdomstrinnssatsinga: 

Satsinga kom i gang frå og med hausten 2013, og kommunane vart våren 2013 invitert til ei 

kartlegging av kompetansebehov innanfor dei prioriterte områda. Det vil blir gitt tilbod om 

støtte til skulebasert kompetanseutvikling til alle  ungdomsskulane i landet med oppstart 

anten hausten 2013, 2014, 2015 eller 2016. Det blir viktig at kommunane, ut frå eigne planar 

og behov, legg opp ein eigen strategi for satsinga. Det bør der klargjerast om og korleis  dei 

vil utnytte tilboda om støtte frå eit høgskulemiljø, og korleis dei legg opp utviklinga av 

ungdomstrinnet også utanom perioden på tre semester der dei får ekstern bistand. Nesset 

er sett opp i pulje 3 med oppstart av bistand frå høgskulemiljø frå og med hausten 2015. 

Tilbod om slik bistand vil gå ut til kommunen frå Utdanningsdirektoratet nær årsskiftet 

2014/15. Det er viktig at kommunen og ungdomsskulane alt no kjem i gang med å utvikle 

ungdomsskulane slik at opplæringa blir meir motiverande og praktisk retta. 

    

 

Nøkkeltal for grunnskoleområdet for 2013 (urevidert) 

Indikatorar 1543 

Nesset 

KOSTRA

-gruppe 

2 

M&R Landet 

u/ Oslo 

Elevar per kommunal skule 119 135 170 210 

Gjennomsnittleg gruppestorleik, 1.-10.årstrinn 12,3 11,8 13,2 13,5 

Del av elevar i grunnskolen som får spesialundervisning 5,9 10,1 8,9 8,4 

Del av elevar i grunnskolen som får særskilt 

norskopplæring 1,4 3,6 4,5 5,7 

Del av timar til spesialundervisning av lærartimar totalt 8,6 19,3 18 17,8 

Del av elevar i grunnskolen som får tilbod om 

skoleskyss 51 47 29 24 

Gjennomsnittleg grunnskolepoeng 40,3 .. 40,1 40 

Andel elevar med direkte overgang frå grunnskole til 

vidaregåande opplæring 100 98,5 98,3 98 
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Utviklingaav prosentdelelevarmed spesialundervisningsett opp mot lærartettleik
(gruppestorleik)dei sisteni åra.

Tilsyn2009-2013:
Fylkesmannenhaddei 2010tilsynmedkommunensietterlevingavreglanefor delingav
elevanei klassar/grupperetter opplæringslova§ 8-2. Detvart ikkjeavdekkalovstridige
forhold.

Klagesaker2011-13:
Dethar ikkjekomeinn klagerpåstandpunktkarakterardei sistetre åra.

Detharheller ikkjevoresendtoverklagertil Fylkesmannenpåområdaspesialundervisning
(§5-1), spesialpedagogiskhjelp (§5-7) eller psykososialtskulemiljø(§9A-3) i 2011,2012eller
2013.

Dialogpunkt

• Korleisarbeiderkommunenmedå følgjeoppskulanesitt arbeidmed
skulemiljøet?

• Korleisharkommunentenkt å leggjeopparbeidetmedungdomstrinnssatsinga,
kvautfordringarserkommunenher?
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Kap. 7 – Helse og sosial 

                                                          Gjennomføring av samhandlingsreforma vil kreve ekstra merksemd i åra framover. 

 Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar på fagområdet 

 Kommunehelse 

 Pleie og omsorg  

 Sosialtenesta  

 Barnevern 

 Gjennomføring av helsehjelp med tvang 

 Psykisk helsearbeid 

 Rusfeltet 

 

 

 

7.1  Generelt om status, utviklingstrekk og utfordringar på 

fagområdet 

 
Fylkesmannen er et forvaltnings- og kompetanseorgan og skal medverke til å gjennomføre 

nasjonal politikk i helse- og omsorgssektoren regionalt og iverksetting av sektorpolitikken 

gjennom kommunane. Fylkesmannen skal drive rådgiving mot sentrale myndigheter, 

kommunane, fylkeskommunane, helseforetaka, frivillige organisasjonar og befolkninga. 
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Dette inneber blant anna å informere, rettleie og gi råd innan helse- og omsorgslovgivinga, 

sosiallovgivinga og barnevernlovgivinga.  

 

Gjennomføring av samhandlingsreforma vil kreve ekstra merksemd i åra framover. Vidare 

har Fylkesmannen oppgåver knytt opp mot kvalitetsutvikling og prioritering i helse- og 

omsorgstenesta.  Fylkesmannen har gjennom eit eige fullmaktsbrev fullmakt til å forvalte 

ulike tilskotsordningar. 

 

Fylkesmannen skal, som tilsynsmyndigheit, ha kunnskap om barns oppvekstforhold, 

befolkningas levekår, helsemessige forhold i befolkninga og behov for barnevernstenester, 

sosiale tenester i Nav og helse- og omsorgstenester. Fylkesmannen skal vidare kontrollere 

om tenestene blir utøvd i tråd med krav i barnevernloven, lov om sosiale tenester i Nav, lov 

om kommunale helse- og omsorgstenester, spesialisthelsetenestelova m.v. og gripe inn 

overfor verksemder  som utøver sine tenester i strid med lovgivninga. Fylkesmannen skal 

føre tilsyn med alt helsepersonell og anna personell i kommune- og spesialisthelsejeneste 

som yter helse- og omsorgstenester.  

 

7.2  Kommunehelse 

 

Dette delkapitlet omhandlar kommunens lovpålagde ansvar for legetenester og øyeblikkeleg 

hjelp, helsestasjonstenester, skulehelsetenester og førebyggande helsearbeid. Desse 

tenestene er forankra i Lov om kommunale Helse- og omsorgstenester. 

 

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

 

Legetenester: 

Fylkesmannen har eit følgje-med ansvar når det gjeld forsvarlege legetenester og 

tilstrekkeleg legedekning i kommunane. 

 

Fylkesmannen fylgjer med i utviklinga av nye tilbod om øyeblikkelig hjelp i kommunane (ø-

hjelp), korleis tilboda blir organisert og korleis samarbeidet med helseføretaket sikrar trygge 

tenester for befolkninga. 

 

Fylkesmannen fylgjer også med på prosessar omkring organisering av legevaktstjenester. Frå 

2014 skal også nytt digitalt nødnett innførast i Møre og Romsdal. Fylkesmannen stiller seg 

positiv til legevaktssamarbeid, og er av den oppfatning at dette vil samla sett gjere tjenesten 

meir robust og kvalitetsmessig sett betre. 
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Førebyggande helsetenester: 

Fylkesmannen har fokus på førebyggande helsetenester og forvaltar tilskotsmidlar til 

etablering av frisklivssentral i kommunane. 

 
 
Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 
 

Fastlegetenesta: 

I følge HELFO har Nesset tre fastlegelister. Av dei er berre ei liste «open». I tillegg har 

kommunen turnuslege. Denne «opne» lista har per 18.03.14 berre 15 tilgjengelege plassar. 

Dette betyr at det reelt sett ikkje er mogleg å velge  

 

Fylkesmannen oppfattar fastlegetenesta som stabil. 

Fylkesmannen mottar få klager på helse- og omsorgstenester frå Nesset. I 2013 handsama 

Fylkesmannen ei tilsynssak på Nesset omsorgssenter. Konklusjonen var at Nesset kommune, 

med involvert helsepersonell, ikkje hadde brote kravet til forsvarlege tenester. Det blei i saka 

påvist brot på plikta til å føre journal, jf. helsepersonelloven § 40 og journalføringsforskrifta § 

8.   

 

Fylkesmannen fekk i 2013 sendt over tre vedtak om tvungen somatisk helsehjelp frå Nesset 

kommune. Alle vedtaka var fatta ved Nesset omsorgssenter. Våren 2013 blei det også 

gjennomført eit uvarsla tilsyn ved Nesset omsorgssenter med dette som tema. Tilsynet 

avdekka ulovleg bruk av tvungen somatisk helsehjelp.  

  

Med samhandlingsreforma i mente, vil behovet for legetilgang sannsynlegvis auke i åra som 

kjem. Det er derfor avgjerande at kommunen planlegg framtida med bakgrunn i dette. 

 

Helsefremjande og førebyggande arbeid:  

Gjennom føringane av samhandlingsreforma og nytt lovverk skal kommunen ha tilbod om   

helsefremjande og førebyggande tenester for innbyggarane.  Nesset kommune har ikkje 

etablert frisklivssentral.    

   

Helsestasjonsteneste og helseteneste i skolen:   

Årsverk i alt til førebygging, helsestasjon og skolehelseteneste er ikkje endra frå 2010 til 

2012. Kommunen har ikkje etablert helsestasjon for ungdom. (kjelde: Kostra).  

 

Nesset  kommune får kr 100 000 til styrking av helsestasjon- og skolehelseteneste innan dei 

frie inntekter for 2014.  

 

Fylkesmannen har ikkje hatt klager, eller tilsyn med helsestasjon- og skolehelsetenesta på 

fleire år, og er ikkje kjent med kvaliteten på områdane.   



57 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  Pleie og omsorg  
 
Fylkesmannen sine fokusområde: 
 
Fylkesmannen har mange oppgåver knytt til dette tenesteområdet, mellom anna gjennom 

den nasjonale satsinga Omsorgsplan 2015, som no er utvida til 2020. 

 

- Demensplan 2015 - Gode og forsvarlege tenester til personar med demens 

- Kompetanseløftet 2015 

- Kvalitet  

- Koordinerande eining 

 

 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

 

Demensomsorg  

I 2010/2011 blei det gjennomført ei nasjonal kartlegging av tilbodet til personer med 

demens. I tillegg har Fylkesmannen sendt ut brev til alle kommunane for å følgje opp den 

enkelte kommune etter den nasjonale kartlegginga.  

Dialogpunkt 

 Korleis vurderer kommunen tilgangen på fastlege i kommunale oppgåver, 
eksempelvis sjukeheim, helsestasjon, miljøretta helsevern, både no og i dei 
komande åra? 

 Ser kommunen behov for å gjere særlege tiltak for å rekruttere fastlegar til 
kommunen? Korleis vil evt. kommunen i framtida sikre dekning av fastlegar? 

 Kva er den største utfordringa kommunen ser når det gjeld kommunal ø-hjelp, 
herunder organisering av akuttplasser, legevaktsteneste med digitalt nødnett, 
legevaktsbemanning og ambulansetenester? 

 Inneber det lave talet på vedtak om tvungen somatisk helsehjelp at det i svært 
liten grad blir nytta tvang i helsetenesta i kommunen?  

 Korleis sikrar kommunen tilbod om helsefremjande og førebyggande tenester for  
alle innbyggarane?  

 Kva er den største utfordringa for kommunen i arbeidet med helsefremjande og 
førebyggande tiltak?  

 Kva plan har kommunen for styrking av helsestasjon- og skolehelsetenesta i 2014?  
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Framtidige omsorgsutfordringar skal stå på dagsorden i det ordinære kommune- og 

økonomiplanarbeidet med spesielt fokus på: Eit helse- og sosialtenestetilbod som er tilpassa 

at talet på personar med demens og deira pårørande er aukande. Den nasjonale kartlegginga 

2010/2011 viser at kommunen ikkje har eigen demensplan. Det er ikkje lovpålagt, men 

anbefalt. Kartlegginga viser også at kommunen har demensteam, dagaktivitetstilbod  og 

skjerma eining og 33 tilsette deltek på Eldreomsorgens ABC i 2014. 

Kommunen har ikkje pårørandeskule og samtalegrupper, men startar pårørandeskule 22.4. 

2014. 

 

Kompetanse 

I 2013 var det fem tilsette som fullførte helsefagarbeidarutdanning,  og ingen  som fullførte 

vidareutdanning  for høgskuleutdanna personell. I 2014 er det  sytten personar som er under 

utdanning, av desse er det fem på helsefagarbeidarutdanning, fem  på fagskule, av desse er 

det to på kreftomsorg og lindrande behandling og  tre på  anna fagskuleutdanning. Det er sju 

på vidareutdanning for høgskuleutdanna personell . Av desse er det ein på rehabilitering , tre 

på leiing og tre  på anna vidareutdanning, som ikkje er oppgitt.  I følgje rapporteringa for  

Kompetanseløftet i  2014 har kommunen fire  løpande lærekontraktar helsefagarbeidarar, to 

1.året og to  2.året.  

Andel årsverk i brukarretta tenester m/ fagutdanning( Enhet %) 

Kommunar 2007   2008   2009   2010   2011   2012   

Nesset 76 77 75 81 78 84 

 

Det er eit mål for Kompetanseløftet 2015 i vårt fylke, at 90 prosent av dei tilsette i 

brukarretta pleie- og omsorgsteneste skal ha helse- og sosialfagleg utdanning. Det er eit 

ambisiøst mål, som krev felles initiativ frå både utdanningsinstitusjonar og kommunar. 

Nesset  kommune har 84 %  andel årsverk i brukarretta tenester med fagutdanning. Det er 

ein auke på 8 % frå 2007. Høgste andel  i perioden 2007- 2012 var  81 % i 2010 .Nesset har 

høgste andel årsverk med fagutdanning i Møre og Romsdal, saman med Tingvoll kommune.  

Andel årsverk utført av tilsette, 55 år og eldre 

 

Kommune 2007 2010 2011 2012 

1543 Nesset 29,6% 29,4% 27,6% 28,1% 

Samla Møre og Romsdal 22,4 % 25,4 % 26,6 % 27,2 % 

SAMLA LANDET 20,0 % 22,1 % 22,9 % 23,2 % 

  

Kommunane i Møre og Romsdal samla sett har ein større del tilsette over 55 år i helse– og 

omsorgstenesta enn gjennomsnittet for landet. Møre og Romsdal har 27,2 prosent, 4% over 
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landsgjennomsnittet. Nesset kommune har 28,1 % eldre arbeidstakarar. Det er 0,9 % over 

gjennomsnittet i fylket og 4,9 % over landsgjennomsnittet. Det inneber eit stort behov for 

nyrekruttering til yrka for  å sikre tilstrekkeleg tilgang på personell med nødvendig 

kompetanse til oppgåvene i kommunane 

Andel plassar i einerom i pleie- og omsorgsinstitusjonar ( Enhet %) 

       

Kommunar i Møre og 

Romsdal 

2007   2008   2009   2010   2011   2012   

Nesset 86.0 86.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Møre og Romsdal 95.8 96.2 96.4 95.3 95.2 93.9 

Landet 92.0 93.6 93.8 93.4 93.8 93.5 

 

 

 

Nesset kommune har i perioden 2009-2012 100%  andel plassar i einerom . Fylkesmannen er 

av den oppfatning at det er viktig å halde fast på den tydelege nasjonale målsettinga om at 

personar som skal bu på institusjon over lengre tid, skal få tilbod om eige rom. Dette er også 

forankra i Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstenestene, som seier at kommunen skal 

utarbeide skriftlege nedfelte prosedyrar som søkjer å sikre at brukarar av pleie- og 

omsorgstenester får tilfredsstilt grunnleggande behov som tilbod om eige rom ved 

langtidsopphold. 
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System for brukarundersøkingar i heimetenesta og sjukeheim - Ja ( 1) og nei( 0) 

  

 

 

Nesset kommune har nytta brukarundersøking i heimeteneste i 2011, men det er ikkje nytta 

brukarundersøking i institusjon. Ei brukarundersøking kan vere nyttig for å få korrektiv til 

tenestene og for å måle effekten av nye tiltak.  

 

Legetimar pr. veke  pr. bebuar i sjukeheim 

Region   2007   2008   2009   2010   2011   2012   Legetimer per uke per 
beboer - lokal norm 2008 

Nesset 0.20 0.20 0.20 0.28 0.21 0.28 0,19 

Møre og Romsdal 0.26 0.26 0.29 : 0.33 0.38  

Landet  0,31 0,33 0,34 0,37 0,39 0,43  

Indikatoren viser gjennomsnittleg tal på legetimar pr. veke pr. bebuar i sjukeheim og buform med heildøgns 

omsorg og pleie. 0.25 timer tilsvarar 15 min. pr beboar. 

 

 

  

Region   2011   2012   

Nesset heimeteneste 1 0 

Nesset institusjon 0 0 
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I 2007 blei kommunane bedt om å talfeste kor mange legetimar som blir kravd for å oppfylle 

lovkravet om fagleg forsvarleg tenester og eigne krav til kvalitet på legetenesta i sjukeheim, 

basert på risiko- og behovsvurderingar. Nesset kommune sette 0,19 legetimar pr. veke pr. 

bebuar som lokal norm. Kommunen hadde 0,20 legetimar per veke per bebuar allereie i 

2007. I 2012 ligg talet på 0,28. Nesset kommune ligg 0,10 legetimar pr. veke pr. bebuar 

under gjennomsnittet i Møre og Romsdal og 0,15 under landsgjennomsnittet.  

Det er framleis grunn til å ha eit sterkt fokus på utviklinga når det gjeld legetid i sjukeheimar 

og i pleie- og omsorgstenestene elles, spesielt med tanke på at  bebuarane i sjukeheim ofte 

har fleire og meir komplekse helseproblem. Det er om lag 75- 80 % av bebuarane som har 

kognitiv svikt eller ein demenssjukdom. Kortare liggetid på sjukehus, auka vektlegging av 

korttids- og rehabiliteringsopphald og styrking av palliativ behandling stiller òg større krav til 

medisinsk-fagleg kompetanse i sjukeheim. Etter innføringa av Samhandlingsreforma er 

utbygging av akuttplassar og lokalmedisinske senter viktige verkemiddel for kommunane. 

 

Omsorgsprisen 2013 - Aktive seniorar i Nesset 

Nesset kommune fekk Fylkesmannens omsorgspris for sitt systematiske førebyggande arbeid 

både på system- og individnivå. Kommunen har auka satsing på helsefremjande og 

førebyggande tiltak, og har sett fokus på det friske og det brukaren sjølv meistrar. Det er og 

sett fokus på tverrfagleg og tverrsektorielt arbeid, med høg grad av brukarmedverknad. Det 

er eit godt døme på samarbeid mellom frivillige, kultur og omsorg, og kommunen har eit 

innovativt arbeid innan folkehelse og førebygging i tenestene. Dette er eit godt døme for 

andre kommunar i Møre og Romsdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dialogpunkt 

 

 Har kommunen riktig normtall på legetimar pr. veke pr. bebuar i sjukeheim i 2013, 
basert på risiko- og behovsvurdering?     

 Kva gjer kommunen for å auke andel årsverk med fagutdanning?                                                                                                                                                                      

 Kva pasientgruppe er det som har minst fagutdanna personell? 

 Har kommunen planer om å starte pårørandeskule og samtalegrupper? 
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7.4  Sosialtenesta  
 
Kommunens oppgåver på sosialtenesteområdet er knytt til Lov om sosiale tenester i NAV. 

Hovudoppgåva for det kommunale tenesteområdet i arbeids- og velferdsforvaltninga er å 

medverke til at fleire kan kome i arbeid, vidareutvikle arbeidet på fattigdomsområdet og 

sikre god forvaltning av lov om sosiale tenester i NAV. 

 
 
 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

Vi har fokus på korleis kommunen forstår og praktiserer lova og forskriftene, og om barn og 

unge sin situasjon blir vektlagt i sakshandsaminga. Kommunen har eit sjølvstendig ansvar for 

rett kompetanse i kontora, men fylkesmannen medverkar til kompetanseutvikling ved å 

legge til rette kurs og opplæring for tilsette.  

Fylkesmannen ga i 2012/13 opplæring i sosialtenestelova i NAV, med tilhøyrande forskrifter 

og rundskriv over til saman 5 dagar.  

Fylkesmannen har fokus på oppfølging av framandspråklege og flyktningar/innvandrar, og 

deira behov for sosiale tenester og hjelp til arbeid og integrering i samfunnet. 

Fylkesmannen følgjer med i kommunen sitt arbeid mot fattigdom og sosial ulikskap, og 

forvaltar tilskot til utvikling av gode tenester. 

 

Fylkesmannen sitt bilde: 

Fylkesmannen sitt bilde av sosiale tenester i NAV kontoret i Nesset er danna på grunnlag av 

den kunnskapen vi har frå før og etter samtale med NAV leiar. Vi skildrar i hovudsak 

sosialtenesteområde som kommunen har ansvar for. 
 

Organisering/leiing/partnarskap/generelt: 

Etter etablering av NAV kontor i kommunen fekk kontoret sin andre NAV leiar i oktober 

2014, samarbeidsavtalen blei oppdatert i mars. Kontoret skal ivareta kommunens oppgåver 

etter lov om sosiale tenester i NAV. Dei obligatoriske kommunale tenestene 

(minimumsløysinga) som inngår i NAV-kontoret er:  opplysning, råd og rettleiing, (under 

dette også økonomisk rådgjeving),  økonomisk stønad,  midlertidig bustad,  individuell plan 

og kvalifiseringsprogrammet. I tillegg har kommunen lagt inn tenester etter Helse- og 

omsorgstenestelova; særlege tiltak for rusmisbrukarar og bustadsosialt arbeid. Kommunen 

tek i mot flyktningar for første gong 2. halvår i 2014. Flyktningtenesta er lagt inn i NAV 

kontoret. Vidare har dei husbankens låne- og tilskotsordningar. 
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Om samarbeid: Kommunen har eit dagsenter, for personer med nedsett arbeidsevne, NAV 

kontoret brukar dette  som avklaringsarena. Vidare er NAV leiar med i kommunes 

kriseberedskap. Dei deltek også i «Ungdomsteamet» (skule, helseteneste for ungdom og 

kulturavdelinga). Vidare deltek dei samarbeidsmøte med 2.linjetenesta om psykiske 

helseutfordringar. Dei samarbeider og med kommunen utanfor NAV i enkeltsaker. Nesset er 

ein liten kommune som gjer det enklare å samarbeide på fleire område.  

Kvalifiseringsprogram (KVP): 

Dei har no ein deltakar på KVP, og seier at dei heile tida gjer vurderingar på om det fins 

aktuelle deltakarar med rettighet til programmet.  

 

Økonomi og gjeld:  

Kontoret tilbyr sjølv enklare økonomirådgjeving. Dei kjøper tenesta gjeldsrådgjeving av 

Jorunn Bertelsen, som kjem til Nesset annakvar måndag. Kontoret har arbeidd intensivt med 

mange gjeldsaker, og no merker kommunen ein nedgang på etterspørselen på denne 

tenesta. Dei fortel at dei i fleire år har hatt høgt fokus på verdighet for brukarar med behov 

for sosiale tenester og arbeider med å få dei aktiv og på riktig yting, til dette brukar dei heile 

NAV sin tiltaksportefølje. Dei har ingen brukarar på 100 % sosialhjelp, utbetaling av 

økonomisk stønad har derfor gått ned over tid. Samanlikna med andre kommunar er det 

høgare arbeidsledighet i Nesset, men den er likevel relativt lav. Nesset er ein typisk 

pendlarkommune.  

 

Bustader: 

Nok midlertidige bustader er ei stor utfordring for Nesset, dei må bruke hotell, også utanfor 

kommunen . Nesset kommune har bustadsosial handlingsplan, men den er ikkje satt i verk. 

Dei har få gjennomgangsbustader for vanskeligstilte og folk bur lengre i kommunale 

bustader enn det som er meint, fordi det er ei utfordring å finne varige bustader for denne 

gruppa.  

 

Barn unge: 

NAV-kontoret seier at dei i fleire år hatt eit høgt fokus på barn og unge. Dei har 

barnefattigdomsprosjekt i regi av Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet; 

utstyrspool og ungdomsprosjekt som fangar opp dei som fell utanfor vidaregåande skule. Dei 

har og fokus på barn og unge i familiar som tek i mot stønader frå NAV. Og er oppmerksam 

på meldeplikta si til barnevernstenesta. 

 

Rus:  

Dei opplever ein aukande tendens til rusmisbruk blant unge dette blant anna på grunn av  

høgt tilgjenge og nye rusmidlar kjøpt på nettet. Dei har om lag ei tvangssak i året (ikkje heilt 
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unge som ikkje oppfyller vilkåra i tvangsheimlane). De seier at dei har god oversikt og dialog 

med rusmiljøet. Det er vanskelig å få bustad til denne gruppa fordi de er kjent i kommunen, 

Brukarane løyser dette med å ligge på sofaen om nokon av dei har ein bustad. Sjå også punkt 

7.8. 

 

Klagesaker: 

Fylkesmannen har behandla ei klagesak etter lov om sosiale tenester i NAV frå NAV Nesset i 

2014. I 2013 behandla vi ingen saker frå kommunen. 

 

Tilsyn:  

Kommunen har ikkje hatt tilsyn på dei sosiale tenestene i NAV 

 

   

 

 

 

 

 

  

Dialogpunkt  

 Korleis vil kommunen løyse utfordringar på bustadområdet for vanskeleg stilte? 

 Korleis fungerer partnarskapet mellom kommunen og NAV Møre og Romsdal?  

 Kva ser kommunen som den største utfordringa når det gjeld innvandrarbefolkninga og 

deira integrering i arbeidslivet?  
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7.5  Barnevern 
 
Ei kjerneoppgåve for barneverntenesta i kommunane 

er å undersøke saker der det er bekymring for barn. 

Ut i frå ei konkret vurdering av tilhøva kan 

barneverntenesta sette inn tiltak. Hjelpetiltak i 

heimen er mest vanleg, og det skal i desse sakene 

ligge føre ein tiltaksplan.  I alvorlege situasjonar kan 

barnet takast under omsorg og plasserast utanfor 

heimen, anten i fosterheim eller i institusjon. Det er 

fylkesnemnda som tek avgjerd i slike tilfelle. 

Statsbudsjetta dei tre siste åra (1011 – 2013) har hatt 

midlar til styrking av det kommunale barnvernet. 

Satsinga skal setja kommunane i betre stand til å 

utføre sine lovpålagte oppgåver etter barnevern-

lovgjevinga. Det blir satsa både på fleire stillingar og 

på kompetanseheving. Dette er vidareført i 

statsbudsjettet for 2014. 

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

Fylkesmannen skal følgje opp kommunane med tilsyn i barnevernet, samt fylgje med på 

kommunen sine planar for styrking/utvikling av tenesta. Statsbudsjetta dei tre siste åra 

(1011 – 2013) har hatt midlar til styrking av det kommunale barnvernet. Det blir satsa både 

på fleire stillingar og på kompetanseheving. Dette er vidareført i statsbudsjettet for 2014. 

Fylkesmannen har ei rolle både med å fordele styrkingsmidlar og følgje opp resultatet av 

satsinga.  Stillingane er finansiert gjennom øyremerka tilskot. Det er fordelt til saman 36,5 

stillingar i vårt fylke frå 2011 til 2013. Satsinga skal setja kommunane i betre stand til å 

utføre sine lovpålagte oppgåver etter barnevern-lovgjevinga. Fylkesmannen skal følgje opp 

kommunane både med tilsyn og med kommunen sine planar for styrking/utvikling av 

tenesta.  
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Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 
 
Nesset inngår i interkommunal barnevernteneste med Sunndal og Tingvoll, med Sunndal 
som vertskommune.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

7.6  Gjennomføring av helsehjelp eller omsorgstenester med tvang 
 

Å yte helsehjelp eller omsorgstenester ved bruk av tvang er eit inngrep i pasienten sin 

sjølvråderett. Difor er rettstryggleiken særs viktig ved denne typen tiltak. Fylkesmannen skal 

sjå til at regelverket er fylgt, og at det blir fatta vedtak om tvungen hjelp der dette er aktuelt. 

Delkapitlet omhandlar tvang etter: 

 Pasientrettighetslova kap 4A 

 Helse- og omsorgstenestelova kap 9 

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

 

Pasientrettighetslova kap 4A 

Pasient- og brukerrettighetslova kapittel 4A vart iverksett 01.01. 2009. Lova skal sikre at 

personar utan samtykkekompetanse, som motsett seg helsehjelp skal ha sin rettstryggeleik 

ivaretatt. Fylkesmannen driv opplæring og rettleiing, samt etterprøver vedtak og behandlar 

klager. 

 

Helse- og omsorgstenestelova kap 9 

Fylkesmannen  si hovudoppgåve i høve til bruk av tvang og makt overfor personar med 

psykisk utviklingshemming er sakshandsaming av kommunane sine vedtak om bruk av tvang 

og makt og avgjerder om skadeavverjande tiltak i naudsituasjonar.  

 

Dialogpunkt 

 Barnevernet er avhengig av tett kontakt og samhandling med andre kommunale  
tenester som har ansvar for barn. Korleis opplever desse instansane samhandlinga 
med den interkommunale tenesta? 
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Gjennom si sakshandsaming og ved ulike tilsyn får Fylkesmannen kjennskap til kommunane 

sin praksis på dette området.  Dei siste  åra har det vore fokusert på korleis kommunane kan 

sikre kvaliteten i tenestane til personar med psykisk utviklingshemming. Det er særleg  lagt 

vekt på kva tiltak som kan settast i verk for å fylle lova sine krav om kvalifisert personell. I 

2014 vil Fylkesmannen gjennom sitt utviklingsarbeid fokusere på lova sine krav om fagleg og 

etisk forsvarlegheit, samt kravet om å arbeide med  å finne andre løysingar enn bruk av 

tvang og makt.   

 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 

 

Pasientrettighetslova kap 4A 

Fylkesmannen fekk ingen kopi av vedtak i 2012. Eit sentralt spørsmål blei om regelverket var 

kjent for kommunen. Fylkesmannen gjennomførte april 2013 eit uanmeldt tilsyn ved Nesset 

omsorgssenter. Under tilsynet vart det avdekt to avvik: 

 

 Nesset kommune sikrar ikkje i tilstrekkeleg grad at pasienten sin 

samtykkekompetanse vert vurdert, og at det eventuelt vert fatta avgjerd om bortfall 

av samtykkekompetanse for pasientar ved avdelingar for demente ved Nesset 

omsorgssenter. 

 

 Nesset kommune sikrar ikkje at det vert fatta vedtak med heimel i pasient- og 

             brukerrettighetslova kapittel 4A når pasientar vert haldt tilbake mot si vilje ved 

             avdelingar for demente ved Nesset omsorgssenter. 

 

Nesset kommune har gjeve tilbakemelding på at avvik kan lukkas i brev av 21.08.2013. 

Fylkesmannen fekk etter tilsynet kopi av tre vedtak i løpet av 2013. 

 

 

Helse- og omsorgstenestelova kap 9 

Per 01.01.2013 hadde Nesset kommune rapportert at det blir ytt tenester til 18 personar 

med psykisk utviklingshemming over 16 år.  

 

Fylkesmannen har per i dag kjennskap til 2 saker knytt til helse- og omsorgstenestelova 

kapittel 9  i Nesset kommune. I periodar dei siste åra har kommunen nytta tvang utan at lova 

sine reglar om sakshandsaming er følgt. Det blei i tilsyn i 2013 avdekt svikt i kommunen si 

tenesteyting i høve til ein brukar. Tilsynet er ikkje avslutta.  
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7.7  Psykisk helsearbeid 
 
Dei kommunale helse- og omsorgstenestene omfattar tenester etter behov uavhengig av 

brukarens diagnose.  Kommunen må difor sjå til at tilbodet til personar med psykiske 

helseproblem har omfang og kvalitet i samsvar med behovet. Kommunen må også syte for at 

tenestene har den kompetanse som trengs for å yte eit forsvarleg tilbod. 

 

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

Fylkesmannen har i oppgåve å fylgje med på utviklinga i tenestetilbodet og medverke til 

auka kvalitets og kompetanse. Ein er spesielt oppteken av god koordinering mellom ulike 

tenesteaktørar og godt tverrfagleg arbeid.  

Fylkesmannen skal gjere seg kjent med, og fylgje tenesteutviklinga på felta psykisk 

helsearbeid og rusarbeid til barn, unge og vaksne i den enkelte kommune, mellom anna 

gjennom å kvalitetssikre og sende inn rapporteringa frå kommunane.  

I samarbeid med nasjonale og regionale kompetansesentra skal Fylkesmannen medverke til 

kvalitets- og kompetanseutvikling i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid, gjennom råd, 

vegleiing og formidling av lovverk, nasjonale mål og faglige retningsliner. Dette arbeidet bør 

også involvere brukar- og pårørandeorganisasjonane og spesialisthelsetenesta.  

 

Fylkesmannen har gjennom si verksemd til hensikt å sjå rus-/og psykisk helsearbeid som eit 

fagfelt, noko som kjem til uttrykk i temasamlingane «Som ringar i vatn», der samhandling 

mellom kommunar og spesialisthelsetenesta står sentralt. 

  

Dialogpunkt 

• Korleis sikrar kommunen at regelverket knytt til avgjerd om bortfall  av 

samtykkekompetanse og tvang, er kjent og etterlevd i heile personalgruppa? 

• Korleis blir kunnskap om regelverket  overført til andre tenesteområde i 

kommunen? 
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Fylkesmannen sitt bilde av kommunen: 
 
Slik Fylkesmannen tyder rapporteringstala på ressursbruk innan fagområdet psykisk 

helsearbeid (IS-24) har Nesset kommune prioritert å oppretthalde nivået på tenestene etter 

opphøyr av øyremerking av midlar (01.01.09).   

 

Kommunen har over fleire år prioritert målretta innsats gjennom ulike prosjekt med mål å 

fange opp barn som slit både i barnehage grunnskule. I tillegg auka innsats ovanfor ungdom 

som fell ut frå vidaregåande utdanning. Det er registrert ei betydeleg auke på tilvisingar frå 

spesialisthelsetenesta  til kommunen sitt tenesteapparat. 

 

Tilsette innan fagområde melder frå om aukande faglege utfordringar ovanfor både unge 

vaksne, med krav til god koordinering av ulike tenester. Tenestebehovet er ofte svært 

omfattande knytt til både daglege gjæremål/tett oppfølging  og meiningsfull kvardag .  

 

 
 
 
 
 

 

  

Dialogpunkt 

 Kva utfordringar ser kommunen når det gjeld behov innan psykisk 

helsearbeid i dag og framover? 
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7.8  Rusfeltet 

 

Kommunane har ansvar for forsvarlege tenester til personar med rusproblem i tråd med 

lovverk og retningsliner for dei kommunale helse- og omsorgstenestene.  Dei som misbruker 

alkohol og andre rusmiddel, skal få råd og hjelp av det kommunale tenesteapparatet. På 

same måte skal familiemedlemmar og andre pårørande få hjelp og rettleiing. Helse- og 

omsorgstenesta kan mellom anna hjelpe til med behandling, bustad og etablere eit program 

for støtte på arbeidsplassen. Om hjelpetiltak i kommunen ikkje er strekker til, skal 

kommunen vise til tverrfagleg spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetenesta. 

 

Parallelt med å arbeide for gode tenester for dei som har utvikla eit misbruk, må kommunen 

ha eit førebyggande perspektiv på rusfeltet. Det gjeld både med tanke på at problem ikkje 

skal få etablere seg og at begynnande problem ikkje skal få utvikle seg. Å redusere både 

tilgjenge og etterspurnad er viktige element i ein førebyggande strategi, i tillegg til god 

kompetanse. Tverrfaglege tenester og kompetanse er naudsynt for å utvikle tenester av god 

kvalitet i kommunane.  

 

I perioden 2008 -2012 var det ein opptrappingsplan for rusfeltet. Eit av dei viktigaste 

verkemidla i denne opptrappingsplanen var tilskot til kommunalt rusarbeid. Ordninga skulle 

stimulere kommunane til å sette kommunalt rusarbeid på dagsorden. Den vart avslutta i 

2012, men vert no relansert i 2014. Stortingsmelding 30 (2011-2012): «Se meg! En helhetlig 

                                                                                                    Kommunen må ha tilstrekkeleg kompetanse når det gjeld rus. 
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rusmiddelpolitikk» er ei vidareføring av opptrappingsplanen på rusfeltet og skisserer den 

nasjonale strategien på rusfeltet. 

 

 

Fylkesmannen sine fokusområde: 

 

 Fylkesmannen skal koordinere og samordne verkemiddel på dei ulike fagområda på ein slik 

måte at dei støtter opp under det tverrfaglege- og tverrsektorielle arbeidet på områder 

innan både psykisk helse arbeid og rusarbeid. (Sjå derfor og punkt 7.7 Psykisk helsearbeid og 

punkt 7.4 Sosialtenesta).  

 

Det er tydelege føringar i Fylkesmannen sitt oppdrag på fagfelta rus/psykisk helse om at barn 

og unge, og pårørande skal prioriterast. Fylkesmannen skal sjå sine sektoroppdrag overfor 

barn og unge med samansette problem i samanheng.  Det skal rettas eit særskilt fokus på 

kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samstundes tenester der kvalitet, kompetanse og 

kunnskapsbasert praksis skal prege arbeidet. 

 

Fylkesmannen sitt bilde av kommunen:  

 

Nesset har deltatt i kartleggingen BrukerPlan. Dette er eit verkøy for kommunar som ønskjer 

å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruket i kommunen. Ei slik kartlegging 

gjer kommunen betre i stand til å dimensjonere tenestene og sette inn tiltak der det trengs.  

 

Nesset rapporterer eit høgare tal rusmiddelmisbrukarar enn dei andre kommunane som har 

tatt del i undersøkinga i Møre og Romsdal. Dei aller fleste er over 25 år. Ein tredel er foreldre 

og alle desse har samver med barna. Tre firedeler slit med både dårleg psykiske og fysisk 

helse. Dei aller fleste har god buevne. Kartlegginga viser, ut frå ei samla vurdering, at dei 

som slit med rusmisbruk i Nesset kommune treng mykje oppfølging på fleire områder.  

Nesset kommune har ein ruspolitisk handlingsplan for perioden 2011-2015. Den er ein 

underplan til kommunen sin helse og omsorgsplan. Helse og omsorgsplanen viser til den 

ruspolitisk planen, og har ikkje perspektiv på korleis helse og omsorgstenesta skal yte 

tenester denne pasientgruppa. 

 

I den ruspolitiske planen har kommunen definert tre mål: 1)« Nesset kommune vil arbeide 

for rusfrihet fram til myndighetsalder». 2)«Etablere en arena for samarbeid om det 

ruspolitiske arbeidet.» 3)«Nesset kommune skal arbeide for at de med rusproblem skal få et 

tilpasset tilbud» Det har skjedd endringar i lovverket etter at ruspolitisk plan og helse og 

omsorgsplanen blei vedtatt.  Ansvarsdelinga som er skissert i planane er derfor endra, noko 

som ikkje kjem fram i desse styringsdokumenta. Det kjem ikkje fram i planane om dei er 

rullert. 
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Nesset kommune har eit godt førebyggande arbeid gjennom sine tiltak til nedkjemping av 

barnefattigdom. Dei opplever likevel ei auke i tal på unge som rusar seg. (sjå pkt. 7.4 

Sosialtenesta) 

 

 

  

Dialogpunkt 

 Korleis vil Nesset kommune bruke resultata frå kartlegginga Brukerplan for gi 

heilskaplege og samanhengande tenester til denne gruppa? 

 Korleis er det rusførebyggande perspektivet teke i vare i kommunen? 
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Kap. 8 – Oppsummering 

 
 

8.1  Generelt 
 

Med Kommunebilde for Nesset har Fylkesmannen utarbeidd ein kortfatta situasjonsrapport 

for kommunen som samfunn og organisasjon. Søkelyset er retta mot Fylkesmannen sine 

fokusområde slik dette kjem til uttrykk gjennom embetsoppdraget frå dei ulike departement 

og direktorat. Eit viktig mål med dokumentet er at kommunen og Fylkesmannen kan ha 

dialog om ulike utfordringar og korleis ein kan kome fram til betre løysingar i lag.  

 

Kommunen har på sin side utarbeidd Kommunal planstrategi for Nesset  for perioden 2012 – 

2016. Her blir viktige utfordringar for kommunen og strategiske val for å møte utfordringane 

nærare drøfta. Vidare blir både overordna planar etter plan- og bygningslova og planar for 

ulike kommunale tenesteområde nærare gjennomgått og vurdert. Kommunen har nyleg 

rullert kommuneplanens samfunns- og arealdel. Samla inngår dette som eit viktig  verktøy 

for samfunnsstyring og tenesteproduksjon.  

 

 

8.2  Vidare dialog og samarbeid 
 

Innhaldsmessig har dette dialogdokumentet retta søkelys mot følgjande hovudtema: 

 Regional og kommunal samfunnsutvikling – plansamordning, kommuneøkonomi og 

interkommunalt samarbeid 

 Justis og beredskap 

 Miljøvern og arealforvaltning 

 Landbruk og bygdeutvikling 

 Oppvekst og utdanning  

 Helse- og sosial 

 

For kvart hovudtema er det lista opp ulike deltema, og til kvart av desse er det under 

overskrifta Fylkesmannen sitt bilde av kommunen gjort nærare greie for kommunens status i 

forhold til Fylkesmannens fokusområde og eventuelle andre relevante forhold. Under 

overskrifta Dialogpunkt peikar Fylkesmannen på utvalde innsatsområde der Fylkesmannen 

ønskjer nærare dialog med kommunen. På fleire av desse områda kan det vere aktuelt med 

vidare dialog og samarbeid. Fagavdelingane hos Fylkesmannen representerer her ein viktig 

kunnskapsressurs som vil kunne følgje opp med råd og rettleiing. 
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Fylkesmannens samla inntrykk er at Nesset kommune på dei fleste fagområde gjer ein 

grundig og systematisk innsats knytt til dei samfunnsoppgåvene og utfordringane 

kommunen står overfor. Dette omfattar arbeid både innanfor og på tvers av kommunale 

sektorar og fagområde. Krav om oppdatert fagkunnskap og krav til oppbygging av robuste 

faglege kompetansemiljø vil vere ei utfordring for mange kommunar; slik også for Nesset. 

Interkommunalt samarbeid og andre former for nettverksbygging vil her kunne vere aktuelt.  
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Vedlegg 
 

Nokre aktuelle lenker til:  

 

Statistikk 

o Kommunestatistikk Møre og Romsdal 

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-

analyser/Kommunestatistikk  

o Fylkesstatistikk Møre og Romsdal 

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-

analyser/Fylkesstatistikk  

o Folkehelsestatistikk Møre og Romsdal 

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-

analyser/Folkehelsestatistikk  

o SSB/KOSTRA http://www.ssb.no/kostra/  

 

Tabellar/figurar/kart   

o Møre og Romsdal fylkeskommune/Plan og analyse/Kart og fagdata 

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Kart-og-fagdata    

 

Planar/dokument m.m. 

o Regional planstrategi 2012 – 2016 Møre og Romsdal 

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-

planlegging/Regional-planstrategi  

o Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013 – 2016 

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-

planlegging/Fylkesplan  

o Riss http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-

analyser/RISS 

o Temp http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-

og-analyser/Konjunkturbarometeret-Temp  

 

Tilsynskalender sjå  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal; heimeside http://www.fylkesmannen.no/More-og-

Romsdal/   

 



 

Nesset kommune Arkiv: 026 

Arkivsaksnr: 2012/251-10 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 34/14 10.04.2014 

Nesset kommunestyre 28/14 24.04.2014 

 

Forprosjekt - Interkommunalt samarbeid i ROR 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunestyre viser til tidligere vedtak om deltakelse i et forprosjekt for 

videreutvikling av det interkommunale samarbeidet i Romsdal, og sier seg fornøyd med 

avlevert forprosjektrapport. 

 

2.   Nesset kommune forplikter seg til å delta i hovedprosjekt på følgende områder: 

a.  Utrede og prøve ut etablering av felles planorgan/-kontor for kommunene i 

Molderegionen. Planorganet/-kontoret skal kunne ivareta kommunale- og 

regionale planer i Molderegionen og styres politisk med delegert myndighet fra 

kommunestyrenene i forhold til planer på regionalt nivå. Som en del av 

forsøksordningen skal planarbeid uten innsigelsesrett fra fylkeskommunen og 

Fylkesmannen prøves ut 

b.  Utvikle en «Samfunnsplan for Molderegionen» (kommunedelen), der felles bo-, 

arbeids- og serviceområde er sentrale element. 

c.  Utarbeide en utredning om framtidig kommunestruktur i Molderegionen, basert 

på de premisser og rammer som vil komme på plass fra sentrale myndigheter i 

løpet av det neste året 

d.  Jobbe videre med etablerte samarbeidsordninger, systematisere og videreutvikle 

disse. 

3. Finansiering av hovedprosjektet forutsetter eksterne midler. Søknadsprosessen for 

innhenting av ekstern finansiering skjer via ROR på vegne av kommunene. 

Kommunens bidrag blir de ledere/ansatte og politikere som deltar i styringsgrupper, 

prosjektgrupper og referansegrupper. 

4. Utredningene i hovedprosjektet ferdigstilles til politiske behandling i kommunene innen 

2. april 2015. 

5. Nesset kommune forutsetter bred politisk og administrativ involvering i hovedprosjektet. 

 

 



 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Formannskapet ble enige om forslag til et tilleggspunkt: 

 

Nesset kommune forbeholder seg retten til å stå fritt i den videre prosessen.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

2. Nesset kommunestyre viser til tidligere vedtak om deltakelse i et forprosjekt for 

videreutvikling av det interkommunale samarbeidet i Romsdal, og sier seg fornøyd med 

avlevert forprosjektrapport. 

 

2.   Nesset kommune forplikter seg til å delta i hovedprosjekt på følgende områder: 

a.  Utrede og prøve ut etablering av felles planorgan/-kontor for kommunene i 

Molderegionen. Planorganet/-kontoret skal kunne ivareta kommunale- og 

regionale planer i Molderegionen og styres politisk med delegert myndighet fra 

kommunestyrenene i forhold til planer på regionalt nivå. Som en del av 

forsøksordningen skal planarbeid uten innsigelsesrett fra fylkeskommunen og 

Fylkesmannen prøves ut 

b.  Utvikle en «Samfunnsplan for Molderegionen» (kommunedelen), der felles bo-, 

arbeids- og serviceområde er sentrale element. 

c.  Utarbeide en utredning om framtidig kommunestruktur i Molderegionen, basert 

på de premisser og rammer som vil komme på plass fra sentrale myndigheter i 

løpet av det neste året 

d.  Jobbe videre med etablerte samarbeidsordninger, systematisere og videreutvikle 

disse. 

6. Finansiering av hovedprosjektet forutsetter eksterne midler. Søknadsprosessen for 

innhenting av ekstern finansiering skjer via ROR på vegne av kommunene. 

Kommunens bidrag blir de ledere/ansatte og politikere som deltar i styringsgrupper, 

prosjektgrupper og referansegrupper. 

7. Utredningene i hovedprosjektet ferdigstilles til politiske behandling i kommunene innen 

2. april 2015. 

8. Nesset kommune forutsetter bred politisk og administrativ involvering i hovedprosjektet. 

9. Nesset kommune forbeholder seg retten til å stå fritt i den videre prosessen.  

 

 

Saksopplysninger 

I 2011 laget NIVI Analyse en forstudie av de interkommunale samarbeidene mellom ROR- 

kommunene. Forstudierapporten ble sendt til alle kommunene i ROR-samarbeidet og våren 2012 fattet 

Nesset kommunestyre følgende vedtak i saken: 

 

1. Nesset kommune tar forstudierapporten fra NIVI Analyse til etterretning. Det er en felles 

forståelse og aksept av det utfordringsbildet som rapporten viser for det interkommunale 

samarbeidet i regionen. 

 

2. Kommunene i ROR har, som følge av utfordringsbildet, til hensikt å styrke og utvide sitt 



interkommunale samarbeid på en langt mer strukturert måte for å løse de utfordringene 

kommunene og regionen står framfor. For å få til dette må ressursene i ROR økes. Dette kan 

skje gjennom en generell økning i ROR kontingenten. (fastsettes på årsmøte i ROR) 

 

3. Det etableres et forprosjekt med formål å fremme konkrete forslag til samarbeidsområder og 

hvordan kommunene i ROR kan organisere, strukturere og formalisere sitt samarbeid slik at 

lokal folkevalgt styring ivaretas. 

 

4. Romsdal Regionråd får mandat til å gjennomføre forprosjektet i løpet av høsten 2012. 

 

5. I forprosjektet skal det utarbeides forslag om en forpliktende samarbeidsmodell og aktuelle 

samarbeidsområder for de deltakende kommunene. Forslaget oversendes kommunene til 

endelig beslutning om videre deltakelse. Hovedprosjektet blir å innføre en slik 

samarbeidsmodell, og bør ha en varighet på 3-5 år. 

 
I tiden etter dette vedtaket har administrasjonen i ROR og representanter for det politisk og 

administrativt nivå i kommunene, arbeidet videre med saken fram til forprosjektrapporten nå 

foreligger. 

 

Styret i ROR fattet 14.mars følgende vedtak: 

 

-Styret i ROR godkjenner forprosjektrapporten og forslag til hovedprosjekt 

-Styret ber daglig leder sende forprosjektrapporten til politisk behandling i kommunene 

-Styret ber daglig leder forberede arbeidet i hovedprosjektet, spesielt med fokus på 

ekstern finansiering. 

 

Forprosjektarbeid og konklusjonene 

Daglig ledere i ROR har vært prosjektleder og ledet prosessene i begge de nedsatte arbeidsgruppene. 

Arbeidsgruppe I har bestått av ordførere, varaordfører og en representant fra opposisjonen fra alle 

kommuner. Arbeidsgruppe II har vært representert med fagledere fra kommunene. 

Møtene har vært organisert slik at de to arbeidsgruppene har hatt møter om hverandre, og på denne 

måten har prosjektleder kunnet ivaretatt dialogene mellom politikerne og faglederne gjennom 

prosessen. Prosjektgruppen har hatt møter samtidig med arbeidsgruppe II, samt noen egne 

møter. 

Arbeidsgruppe I har hatt 24 deltakere, 3 fra politiker fra hver kommune. Gjennom tre møter har 

de ulike elementer i mandatet blitt diskutert. I tillegg har det vært undervisning om lovens 

innretning mht interkommunale samarbeid og to tillitsvalgte fra styringsgruppen har undervist 

om medvirkning og samarbeid. 

Arbeidsgruppe II har hatt ca 60 deltakere, ledere fra alle fagområdene fra alle kommunene. 

Mandatet for arbeidsgruppe II har vært omfattende. Oppgavene innenfor mandatet har blitt 

forstått og utført på ulikt vis, men alle har ryddet godt i det NIVI hadde listet opp i 2011 og har 

kommet med sine forslag til veien videre. Vurderinger av endringsbehov i de eksisterende 

samarbeidsordningene har hverken arbeidsgruppe II eller prosjektgruppen hatt anledning til å 

gå dypt inn i. Noe er delvis beskrevet, men dette må bli en del av hovedprosjektet. 

 

Anbefalinger fra forprosjektet  
Det vises til vedlagt forprosjektrapport. Forprosjektrapporten har vært behandla av medlemsmøtet i 

ROR og endelig godkjent av styret. 

 

Konklusjonen fra forprosjektet er beskrevet i kapitel 5 og forslag til hovedprosjekt i kapitel 6 i 

forprosjektrapporten. 

 



Prosjektgruppen forslår følgende områder som hovedprosjekt i tre deler: 

1. Planarbeid i Molderegionen – samfunnsplan for Molderegionen (kommunedelen) 

2. Kommunestruktur 

3. Systematisere og videreutvikle eksisterende samarbeidsordninger inkl. interntjenester 

 

Prosjektgruppen finner det hensiktsmessig å dele opp hovedprosjektperioden i en utredningsfase og en 

gjennomføringsfase. Før gjennomføring skal saken igjen behandles i kommunestyrene i de enkelte 

kommunene. Første fase av hovedprosjektet, utredningene, skal ferdigstilles til behandling i 

kommunene innen 2. april 2015. 

 

Finansiering av hovedprosjektet forutsetter eksterne midler. Innhenting av eksterne midler 

ivaretas av ROR på vegne av kommunene. Hver kommunes bidrag blir de ledere/ansatte og 

politikere som deltar i styringsgrupper, prosjektgrupper og referansegrupper. 

 

De øvrige samarbeidene i ROR ivaretas administrativt i samarbeid med styret og 

medlemsmøtet. 

 

Vurdering 

Interkommunalt arbeid har vært viktig en periode for å finne fellesløsninger hvor enkeltkommuner har 

hatt utfordringer alene. Nå ser det ut til at interkommunalt samarbeid framover vil få mindre 

betydning, og endringer i kommunestrukturen økt betydning. Derfor har regjeringen meldt opp en 

kommunereform med følgende målsettinger:  

 

1) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.  

Det vil redusere behovet for interkommunale løsninger – flytte beslutningene tilbake til 

kommunestyret.  

Vil redusere behovet for statlig detaljstyring for å sikre nasjonale behov.  

Velferdstilbudet tilpasses i større grad innbyggernes behov og kan skapes av de som kjenner 

innbyggerne best.  

 

2) Gode og likeverdige tjenester  

Kommuner med bedre kapasitet og kompetanse betyr gode og likeverdige tjenester over hele landet.  

Større fagmiljø er bedre arbeidsmiljø, gir bredde i kompetansen og arbeidsområder, særlig i små og 

spesialiserte tjenester.  

 

3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner  

Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag.  

Kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning.  

Bedre i stand til å takle uforutsette hendelser og utviklingstrekk, i dag er mange kommuner sårbare for 

endringer.  

Også mer effektiv bruk av ressurser innenfor begrensede økonomiske rammer.   

 

4) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling  

Vi ønsker en kommunesektor som er bedre i stand til å løse regionale og nasjonale utfordringer. 

 

Regjeringens framdrift er:  

 31. mars ble ekspertgruppens første utredning lagt fram  

 I mai legger regjeringen fram en melding til Stortinget om mål og virkemidler.  

 På nyåret 2015 kommer ekspertgruppens sluttrapport  



 Våren 2015 legger regjeringen frem en melding om nye oppgaver til større og robuste 

kommuner  
 

Sluttrapporten fra ROR må sees i sammenheng med den oppstartede kommunereformen. I stedet for at 

rapporten inneholder mange forslag om nye interkommunale samarbeid, retter anbefalingene seg mer 

inn mot å møte og delta i prosessen rundt kommunereformen. 

 

Det første forslaget går på å opprette et felles plankontor som bla. skal utarbeide en felles 

samfunnsplan for Molderegionen dvs. det felles bo- og arbeidsmarked som Molde-regionen 

representerer. I tillegg er det mulig at deler av kommunenes planmyndighet kan overføres til et felles 

planstyre samtidig som statlige og fylkeskommunale organers innsigelsesrett delegeres til dette styret. 

 

Det andre forslag går ut på å være med i kommunestrukturprosessen bla. ved at ROR selv gjør en 

analyse og vurdering av hva som kan være hensiktsmessig framtidig kommunestruktur for ROR-

kommunene. 

 

Det tredje innsatsområdet går ut på å fortsette rydding, utvikling og strukturering av det 

interkommunale samarbeidet i ROR. Et viktig tiltak her er at alle ROR-kommunene igjen samles i ett 

og samme IKT-samarbeid som vil være en viktig infrastruktur for videre tjenestesamarbeid og/eller 

kommunesammenslåinger. 

 

Rådmannen ønsker å understreke at i denne omgang binder ikke Rauma seg til gjennomføring av de 

tre innsatsområdene, men til videre utredning fram til 1. kvartal 2015 hvor sakene igjen kommer for 

behandling i kommunestyrene. 

 

Vi går uten tvil inn i et spennende 10-år som med stor sannsynlighet vil føre til betydelige endringer i 

kommunenes rammebetingelser og selve kommunestrukturen. Det er viktig at ROR er aktiv i disse 

prosessene, men også Rauma kommune.  

Regionforstørring i form av at Rauma gjennom ny samferdselsløsninger ønsker å bli en del av Molde-

regionen, er avklart gjennom den nye Samfunnsplanen. Framover vil Rauma utfordres i forhold til om 

funksjonelle og godt integrerte bo- og arbeidsregioner vil danne naturlig grenser for framtidens 

kommuner. 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet forutsettes finansiert eksternt. Det er ingen direkte økonomiske konsekvenser av 

saken. Indirekte kostnader knyttet til deltakelsen i prosjektet forutsettes håndtert innen 

rammene. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 14/14 01.04.2014 

Nesset kommunestyre 29/14 24.04.2014 

 

Uttalelse vedr. høring reservasjonsordning for fastleger 

Vedlegg 

1 Høring - Reservasjonsordning for fastleger 

2 Hoeringsnotat_om_reservasjonsordning_for_fastleger 

3 Brev fra fylkeslegen til kommunene vedr. reservasjonsrett for leger 

4 Rundskriv - Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 

 

Rådmannens innstilling 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014  

Utvalget satte fram følgende forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for helse, oppvekst og kultur har drøftet høringsuttalelsen vedrørende 

reservasjonsmulighet for fastleger.  Utvalget er delt i uttalen og lar saken gå videre uten 

innstilling. 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014 

Hovedutvalget for helse, oppvekst og kultur har drøftet høringsuttalelsen vedrørende 

reservasjonsmulighet for fastleger.  Utvalget er delt i uttalen og lar saken gå videre uten innstilling. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Helse og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring endringer i helse og omsorgsloven og pasient- 

og brukerrettighetsloven vedr, reservasjonsmuligheter for fastleger. Endringen gjelder i hovedsak 



åpning for at kommuner kan inngå avtaler om reservasjon med leger som av samvittighetsgrunner ikke 

ønsker å henvise kvinner til abort. 

Helse og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet at det gis hjemmel i forskrifter om mulighet 

for fastleger til å reservere seg mot henvisninger og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter 

knyttet til liv og død. Med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død menes i dag først og 

fremst abort. 

Departementet foreslår videre en endring i pasient- og brukerrettighetsloven at det skal gis grunnlag 

om utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg 

mot henvising til abort. 

Det foreslås at det er kommunen selv som skal få adgang til å inngå avtaler med fastleger om at disse 

kan reservere seg av samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Fastleger som reserverer seg 

må sørge for at kvinner på dennes liste som vurderer eller ønsker henvising til abort får tilbud om 

konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen neste virkedag. 

 

I brev fra fylkeslegen datert 29.1. 2014 opplyses det om pasienters rett til å ta direkte kontakt med 

sykehus som har gynekologisk avdeling.  Det er ikke krav om henvisning fra fastlege i tilfeller hvor 

kvinner ønsker å begjære abort. 

Forslag til endringer innebærer ikke en rett til reservasjon, men en mulighet. Det vil være opp til den 

enkelte kommune å avgjøre om de ønsker å inngå avtaler om reservasjon, så fremt vilkårene for å 

inngå en slik avtale er oppfylt. Det må bl.a. være tilstrekkelig tilgang til andre fastleger i nærheten som 

kan gjennomføre de aktuelle konsultasjoner.  Fastleger som ønsker reservasjon må også dokumentere 

at de har inngått skriftlig avtale med en annen fastlege som forplikter seg til å gjennomføre disse 

konsultasjonene. 

Kommunen skal sørge for at alle innbyggerne får informasjon om hvilke leger som til enhver tid har 

reservert seg slik at innbyggerne er kjent med dette når de skal velge fastlege. Fastlegen plikter å 

informere sine listeinnbyggere om reservasjonsavtalen. 

 

Vurdering 

Reservasjonsmulighet i forhold til henvising av kvinner til abort har ikke vært noe stort tema for 

legetjenesten i Nesset. 

Hovedintensjonen i høringen går ut på om det skal gis reservasjonsmulighet for fastleger når det 

gjelder henvising i forhold til abort.  Et aktuelt tema i saken er også om det er den enkelte kommune 

som skal inngå avtaler om reservasjon.  

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 
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2. Høringsnotatets hovedinnhold 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en tilføyelse i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. Tilføyelsen skal gi hjemmel til forskrifter om 

mulighet for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige 

samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Med alvorlige samvittighetskonflikter 

knyttet til liv og død menes først og fremst abort. Hjemmelen vil imidlertid også omfatte 

forskrifter om reservasjon mot aktiv dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt. 

Hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting av prevensjon eller 

henvisning til assistert befruktning. 

Videre foreslår departementet en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c 

fjerde ledd. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege 

for pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til 

abort.  

I høringsnotatet foreslår departementet også endringer i fastlegeforskriften (forskrift 

29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordningen i kommunene) og i forskrift om pasient- 

og brukerrettigheter i fastlegeordningen (forskrift 29. august 2012 nr. 843).  

Kommuner skal få adgang til å inngå avtaler med fastleger om at disse kan reservere 

seg av samvittighetsgrunner mot å henvise kvinner til abort. Fastlegen som reserverer 

seg må sørge for at kvinner på hans eller hennes liste som vurderer eller ønsker 

henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest 

innen neste virkedag. Før kommunen kan inngå avtale om reservasjon, må fastlegen 

dokumentere at han eller hun har inngått en skriftlig avtale med en kollega som 

forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene.  

Fastlegen som har reservert seg skal også informere kvinner på sin liste som vurderer 

eller ønsker henvisning til abort om at de kan henvende seg direkte til sykehuset uten 

henvisning fra fastlege. 

Personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte til 

en fastlege som ikke har reservert seg. Dette skiftet skal ikke regnes som et skifte etter 

reglene om inntil to skifter per kalenderår. Før kommunen kan inngå en avtale om 

reservasjon, må den forsikre seg om at det er andre fastleger i nærheten med åpne 

lister slik at de som ønsker det kan skifte til en fastlege som ikke har reservert seg.  

Fastlegen skal informere alle sine eksisterende listeinnbyggere om reservasjonsavtalen 

straks avtalen er inngått. Kommunen skal sørge for at alle innbyggerne får informasjon 

om hvilke leger som til enhver tid har reservert seg slik at innbyggerne er kjent med 

det når de skal velge fastlege. Dette kan for eksempel fremgå av nettsiden for skifte av 

fastleger – MinFastlege.  

Forslagene i denne høringen er en oppfølgning av Regjeringens samarbeidsavtale med 

KrF der partene ble enige om at det skal gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter 

dialog med Den norske legeforening. Avtalen er fulgt opp i Regjeringsplattformen.  
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3. Bakgrunn 

2.1 Debatt om fastlegers reservasjonsmulighet  

Da felles ekteskapslov ble vedtatt i 2008, ble det tillatt å gi assistert befruktning til 

lesbiske par. Etter det fikk Rådet for legeetikk henvendelser fra leger som av 

overbevisningsgrunner ikke så seg i stand til å henvise lesbiske par til assistert 

befruktning. Rådet drøftet spørsmålet om legers reservasjonsadgang i forhold til etiske 

regler for leger i møte 20. august 2008. Det kom til at leger må kunne reservere seg mot 

å utføre oppgaver som de av alvorlige overbevisningsgrunner er mot, blant annet å 

henvise til abort eller henvise lesbiske par til assistert befruktning.  

I brev til Rådet 24. februar 2009 og brev til Legeforeningen 23. juni 2009 uttrykte Helse- 

og omsorgsdepartementet aksept for en ordning der kommuner gav leger mulighet til å 

overlate henvisning til assistert befruktning til andre leger. Uttalelsen gjaldt 

allmennleger generelt og ikke fastleger spesielt.  

Blant andre Legeforeningen og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoner (LLH) reagerte på disse uttalelsene. LLH viste blant annet til at de hadde 

fått mange henvendelser fra lesbiske om svært ubehagelige opplevelser fordi leger 

nektet å henvise til assistert befruktning.  

Etter en nærmere gjennomgang av det juridiske grunnlaget for reservasjon, fant 

departementet at fastlegeforskriften fra 2001 ikke åpner for at fastleger med listeansvar 

kan få adgang til å reservere seg mot å henvise til abort og assistert befruktning eller til 

å forskrive eller sette inn prevensjon. Departementet informerte om dette standpunktet 

i rundskriv I-4/2011 om reservasjon for leger i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Se nærmere om rundskrivet under punkt 3.2.4.2. 

2.2 Vedtak på Legeforeningens landsstyremøte 

Legeforeningen behandlet spørsmålet om fastleger bør kunne reservere seg mot å 

henvise til abort m.m. på landsstyremøtet 6. juni 2013. Landsstyremøtet fattet følgende 

vedtak: 

”Legeforeningen mener at alvorlige samvittighetsgrunner knyttet til liv og død kan gi 

grunnlag for at leger gis reservasjonsmulighet for deltakelse i henvisning og behandling.  

Legers reservasjonsmulighet skal ikke være til hinder for befolkningens lovbestemte 

rettigheter. Reservasjonsmulighetene må derfor vurderes lokalt i helsetjenesten på en slik 

måte at disse hensyn kan ivaretas. Pasientene skal alltid møtes med forståelse og respekt. 

Forutsigbarhet for pasientene må sikres gjennom god informasjon.”  

2.3 Stålset-utvalget – NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunnet 

Spørsmålet om fastleger bør få mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort og 

assistert befruktning og til å forskrive eller sette inn prevensjon ble drøftet av Stålset-

utvalget, jf. NOU 2013:1. Et flertall i utvalget (11 av 15) ville ikke tilrå å gi fastleger rett 

til å reservere seg mot å henvise til abort, assistert befruktning eller til å forskrive eller 

sette inn prevensjon. Flertallet uttalte:  

” Utvalgets medlemmer Bernt, Fjellheim, Kaur, Leirvik, Melby, Reikvam, Sandvig, 

Skjælaaen Strand, Stålsett og Sultan vil etter en samlet vurdering ikke tilrå at 

reservasjonsretten utvides i forhold til de avgrensninger som ble vedtatt da abortloven ble 
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endret i 1975. De avveininger som ble gjort på dette punktet da, er holdbare også i dag. 

Det bør ikke aksepteres at legens oppfatninger av ulike spørsmål som abort, assistert 

befruktning og prevensjon skal kunne hindre tilgang til en likeverdig og forutsigbar 

førstelinje i alle landets kommuner innen den offentlige helsetjenesten.”  

 

Mindretallet (4 av 15) gikk inn for en reservasjonsrett og uttalte:  

” Utvalgets medlemmer Breistein, Haugland, Hompland og Tumidajewicz finner etter en 

samlet vurdering å vektlegge verdien av at også helsetjenestens førstelinje er åpen for 

personer med ulike syn på spørsmål som er viktige ut fra deres dypeste overbevisning når 

det gjelder spørsmål knyttet opp mot liv og død. Disse medlemmene viser til at dagens 

langvarige praksis når det gjelder reservasjonsretten ved henvisninger til abort ikke har 

medført vesentlige problemer. Det bør derfor være mulig for fastleger å reservere seg mot å 

henvise til abort.”  

2.4 Kartlegging av reservasjonspraksis 

For å få bedre oversikt over praksis, ble Helsedirektoratet i juni 2011 bedt om å 

kartlegge omfanget av samvittighetsbaserte reservasjoner i helsetjenesten, blant annet 

hvor mange fastleger som har reservert seg mot å henvise til abort m.v. Undersøkelsen 

ble gjennomført ved at Helsedirektoratet ba landets fylkesmenn, de regionale 

helseforetakene og Statens helsetilsyn om å redegjøre for antall skriftlige avtaler om 

reservasjon, stilltiende avtaler og omfanget av klagesaker der pasienter har opplevd å 

bli avvist av leger som ikke vil utføre oppgaver av samvittighetsgrunner.  

Fylkesmennene og de regionale helseforetakene henvendte seg til sine respektive 

kommuner og helseforetak for å innhente nødvendig informasjon.  

Resultatet av kartleggingen viste at det er et begrenset antall slike reservasjoner. Fra 

primærhelsetjenesten er det rapportert om 16 tilfeller av samvittighetsbaserte 

reservasjoner mot å henvise til svangerskapsavbrudd og assistert befruktning. 

I spesialisthelsetjenesten er det rapportert om i alt 79 fritak som alle gjelder 

svangerskapsavbrudd. Et klart flertall av disse gjelder jordmødre. 

Ingen melder om at pasienter har problemer med å få den helsehjelpen de trenger, men 

Statens helsetilsyn peker på at dette er følsomme områder der det kan være høyere 

terskel for å klage til tilsynsmyndighetene. Det kan derfor være at vi ikke kjenner det 

reelle omfanget av slike tilfeller.  

Det er mange kommuner som ikke svarte på undersøkelsen. Den er derfor ikke 

komplett, men gir et visst inntrykk av omfanget av slike avtaler.   
 

4. Adgang for fastleger til å reservere seg av samvittighetsgrunner  

4.0 Innledning 

Diskusjonen om reservasjon av samvittighetsgrunner for fastleger har først og fremst 

vært knyttet til fritak fra å henvise til assistert befruktning og abort og til å forskrive og 

sette inn prevensjon. Omtalen av gjeldende rett er derfor konsentrert om disse 

oppgavene. I tillegg er det gitt en kort beskrivelse av regler og praksis for reservasjon 

mot å utføre abortinngrep og mot å gi assistert befruktning.  
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Dersom aktiv dødshjelp skulle bli tillatt, mener mange at fastleger også bør kunne 

reservere seg mot det. Aktiv dødshjelp er ikke tillatt i Norge i dag. Dagens regelverk 

inneholder derfor ikke noen bestemmelser om rett til å reservere seg mot aktiv 

dødshjelp.   

Spørsmålet om fastleger bør kunne reservere seg av samvittighetsgrunner handler om 

vern om samvittighetsfriheten på den ene siden og ivaretakelsen av pasientenes 

rettigheter – og da særlig kvinners rett til abort - på den andre siden. Nedenfor er det 

derfor også gitt en kort omtale av tanke-, samvittighets- og religionsfriheten og  forbud 

mot diskriminering på grunn av kjønn m.m etter menneskerettighetene.   

4.1 Gjeldende rett 

4.1.1 Menneskerettighetene - Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet og  forbud mot 

diskriminering på grunn av kjønn m.m. 

En reservasjonsmulighet vil støtte opp under legenes samvittighetsfrihet. FNs 

konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 18 og Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen artikkel 9 gir rett til tanke-, samvittighets- og 

religionsfrihet. Disse konvensjonene gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2 

(lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettenes stilling i norsk rett). 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 9 lyder: 

”Art 9. Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet  

1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter 

frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med 

andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved 

tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse. 

2. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike 

begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av 

hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller 

for å beskytte andres rettigheter og friheter.” 

Bestemmelsen gir enhver rett til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning ved 

tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse. Å pålegge en lege å henvise til abort 

eller assistert befruktning dersom det strider mot legens overbevisning, må regnes som 

en begrensning i samvittighets- og religionsfriheten.  

Staten kan imidlertid begrense borgernes frihet til å gi uttrykk for sin overbevisning 

dersom begrensningene er forskrevet ved lov og er ”nødvendig i et demokratisk 

samfunn”. I vurderingen av om et pålegg overfor fastleger om å utføre arbeidsoppgaver 

som strider mot deres overbevisning, for eksempel å henvise pasienter til abort, er et 

”nødvendig” inngrep i deres tanke-, samvittighets- og religionsfrihet må det gjøres en 

avveining av om inngrepet er rimelig og forholdsmessig vurdert opp mot de formål som 

søkes oppnådd. Andre menneskerettigheter kan være et slikt formål 

Det at legen har mulighet til å bytte arbeid kan ikke være avgjørende. Det er tidligere 

lagt til grunn at begrensninger i en arbeidstakers utøvelse av sin religion i arbeidstiden 

ikke er å anse som et inngrep i en persons religionsfrihet, dersom arbeidstakeren har 

mulighet til å fratre sin stilling og skifte arbeid. Den europeiske menneskeretts-

domstolen har imidlertid i en dom av 15. januar 2013 lagt til grunn at muligheten for å 
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bytte arbeid ikke automatisk beskytter religionsfriheten. Denne muligheten skal heller 

tas med som et av flere momenter i vurderingen av om en eventuell begrensning i 

relgionsfriheten er forholdsmessig (EMDN-2010-48420).    

Samvittighets- og religionsfriheten og andre menneskerettigheter må avgrenses og 

avveies mot hverandre. Det følger av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 

artikkel 26 og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 

artikkel 12 jf. artikkel 2, at alle skal ha samme tilgang til helsetjenester uten 

diskriminering på grunn av kjønn, seksuell orientering osv. FNs kvinnediskriminerings-

konvensjon artikkel 12 sier at staten ”skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å 

avskaffe diskriminering av kvinner på helseområdet, for å sikre tilgang til 

helsetjenester, herunder hjelp til familieplanlegging, på grunnlag av likestilling mellom 

menn og kvinner.”  

Alle tre konvensjonene gjelder som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. Forbud mot 

diskriminering på grunn av kjønn er lovfestet i likestillingsloven. Forbud mot 

diskriminering på grunn av seksuell orientering er lovfestet i diskrimineringsloven om 

seksuell orientering. Alle private og offentlige helsetjenester omfattes av disse lovene. 

Det følger av dette at staten kan gi fastleger en reservasjonsmulighet, men at helse-

tjenestene skal tilbys på en måte som ikke virker diskriminerende overfor bestemte 

grupper som kvinner eller homofile.  

4.1.2 Reservasjon mot å utføre eller assistere ved abortinngrep  

Etter abortloven § 2 andre ledd har kvinner rett til selvbestemt abort dersom inngrepet 

kan utføres før utgangen av tolvte svangerskapsuke. Etter utgangen av tolvte 

svangerskapsuke avgjør en nemnd om svangerskapet kan avbrytes, jf. § 2 tredje ledd.  

De regionale helseforetakene har ansvaret for at kvinnen for oppfylt retten til abort. 

Helseforetakene skal organisere sykehustjenesten slik at kvinner innen helseregionen 

til enhver tid kan få utført abort, jf. abortloven § 14.  

Helsepersonell ansatt ved sykehus og avdelinger der det utføres aborter, har som en av 

sine arbeidsoppgaver å utføre eller assistere ved abortinngrep. Etter abortloven § 14 og 

abortforskriften § 15 har imidlertid helsepersonell rett til å reservere seg av 

samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved abortinngrep. Retten til fritak 

gjelder ikke mottaking, journalskriving og for- og etterbehandling. Den gjelder heller 

ikke for helsepersonell som gir kvinnen stell og pleie før, under og etter inngrepet. Ved 

medikamentell abort gjelder retten til fritak også helsepersonell som forskriver eller 

administrerer medikamenter i forbindelse med avbruddet. Helsepersonell som ber om 

fritak, må reservere seg generelt mot alle svangerskapsavbrudd. Helsepersonell har 

ikke anledning til å reservere seg mot å utføre eller assistere bare ved enkelte 

abortinngrep.  

Dersom det er nødvendig for å sikre at kvinner innen helseregionen til enhver tid kan få 

utført abort, kan sykehuset ved utlysning av stillinger sette som vilkår for ansettelse at 

vedkommende er villig til å utføre abortinngrep, jf. abortforskriften § 17. Helsepersonell 

som søker stilling ved en avdeling der det utføres aborter skal på anmodning oppgi om 

de ønsker å reservere seg.    
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4.1.3 Reservasjon mot å utføre eller assisterte ved assistert befruktning  

Ved vedtagelsen av felles ekteskapslov i 2008 fikk lesbiske par adgang til å få assistert 

befruktning, jf. bioteknologiloven kapittel 2. Samtidig fattet Stortinget et 

anmodningsvedtak (nr. 614) der regjeringen ble bedt om å ”sørge for at det legges til 

rette for at helsepersonell som av samvittighetsgrunner ønsker det i enkelttilfeller, skal 

kunne fritas fra å utføre eller assistere ved assistert befruktning”.  

Departementet har fulgt opp Stortingets vedtak ved å be de regionale helseforetakene 

organisere og tilrettelegge sitt tilbud om assistert befruktning slik at helsepersonell 

som av samvittighetsgrunner ønsker det, kan fritas fra å utføre eller assistere ved 

assistert befruktning.  

4.1.4 Reservasjon mot å henvise til assistert befruktning og abort og mot å forskrive og 

sette inn prevensjon 

Etter abortloven §§ 5 og 6 skal begjæring om abort settes frem overfor en lege eller en 

nemnd. Legen skal tilby kvinnen informasjon og veiledning om den bistand som 

samfunnet kan tilby henne, gi henne råd slik at hun skal kunne treffe sitt endelige valg, 

gi informasjon om inngrepets art og medisinske virkninger og sende begjæring 

sammen med en skriftlig henvising til den avdeling eller institusjon hvor inngrepet skal 

utføres.  

Bestemmelsen i abortloven § 14 og abortforskriften § 15 gir rett til reservasjon for 

helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Den regulerer rett til å reservere seg mot å 

assistere og utføre abortinngrep, men gir ikke rett til å reservere seg mot å henvise til 

abort og de andre oppgavene etter abortloven §§ 5 og 6. Abortloven og -forskriften har 

heller ingen andre regler som gir leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten en 

rett til å reservere seg mot å henvise til abort.  

På samme måte gjaldt Stortingets anmodningsvedtak nr. 614 bare utførelse og 

assistanse ved assistert befruktning. Vedtaket omfattet ikke reservasjon mot å henvise 

til assistert befruktning. 

4.1.4.1 Helsetilsynets praksis og rundskriv fra 1995 

I tiden etter at abortloven ble vedtatt har enkelte leger praktisert en 

reservasjonsordning. Statens helsetilsyn har i rundskriv 20. juni 1995 til landets 

fylkesleger (IK-24/95) og i senere praksis, bl.a. i en tilsynssak fra 2005, lagt til grunn at 

det er anledning for leger til å reservere seg mot å henvise til abort m.v. av 

samvittighetsgrunner dersom helsetilbudet til pasientene ivaretas tilstrekkelig. Statens 

helsetilsyn skriver følgende om dette i sitt rundskriv:  

”Kommunene har plikt til å yte nødvendig helsehjelp etter kommunehelsetjenesteloven. I 

små kommuner hvor det er få leger vil det lett medføre uakseptable belastninger for de 

kvinner det gjelder, dersom det aksepteres at legene tar forbehold mot å yte visse typer 

helsehjelp. Vi vil understreke at kommunene bør ta hensyn til dette ved ansettelser, slik at 

de ikke kommer i en situasjon hvor helsetilbudet i kommunen blir utilfredsstillende. Vi ber 

fylkeslegene orientere kommunene om dette slik at det ved nyansettelser i 

kommunehelsetjenesten blir tatt hensyn til at de omtalte tjenestene kan tilbys.” 
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4.1.4.2 Helse- og omsorgsdepartementets fortolkning i rundskriv fra 2011  

Debatten som oppstod i kjølevann av den nye ekteskapsloven gjorde at departementet 

gikk nærmere gjennom det juridiske grunnlaget for spørsmålet om leger i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten har adgang til å reservere seg mot å utføre 

bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner. Departementet presenterte sin fortolkning 

i rundskriv I-4/2011:  

”Allmennleger og fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i dag 

ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner. Dette gjelder 

for eksempel oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging samt henvisning til 

assistert befruktning eller abort. 

Når det gjelder spørsmålet om en lege av samvittighetsgrunner skal ha mulighet til å 

reservere seg mot å utføre bestemte oppgaver, må man skille mellom allmennleger og 

fastleger. Med fastlege menes lege som har inngått avtale med en kommune om deltakelse i 

fastlegeordningen, jf. fastlegeforskriften § 2.  

Når det gjelder fastleger, uavhengig av om de er selvstendig næringsdrivende eller ikke, er 

det ikke hjemmel for kommunen til å frita legen for oppgaver som er pålagt ved lov eller 

forskrift. Fastlegens listeansvar følger av fastlegeforskriften § 7, der det fremgår blant annet 

at ”fastlegen skal ha ansvaret for allmennlegetilbudet til personer på sin liste innen de 

rammer som gjelder for fastlegeordningen i lov, forskrift og sentral avtale”. Listeansvaret 

omfatter også ”henvisning til andre helsetjenester etter behov”, jf. merknadene til 

forskriftsbestemmelsen. Med andre ord, er det pasientens behov for henvisning som er 

styrende for fastlegen. Bestemmelsen gir ikke en rett for fastlegen til å nekte eller unnlate å 

henvise pasienten videre av andre grunner enn at pasienten ikke har behov for en videre 

henvisning.  

Videre er det i fastlegeforskriften § 7 ikke gitt en adgang for partene, dvs. kommunen og 

fastlegen, til å fravike denne bestemmelsen. Det er dermed ikke anledning for kommunen 

og fastlegen til - gjennom avtale - å bli enige om å innsnevre fastlegens listeansvar, 

herunder å avtale at fastlegen av samvittighetsgrunner ikke skal utføre visse oppgaver.  

Når det gjelder leger som er ansatt i kommunen og som ikke har et listeansvar som 

fastlege, kan vedkommende lege på gitte vilkår gis mulighet til å reservere seg. Ifølge 

gjeldende helselovgivning er det kommunene som har ansvar for å sørge for at alle får det 

helsetilbudet de har krav på etter kommunehelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven . Et 

slikt ”sørge-for-ansvar” er også videreført i den nye kommunale helse- og 

omsorgstjenesteloven som ble vedtatt av Stortinget i juni 2011.  Begrepet ”sørge-for” 

pålegger kommunen ansvaret for at tjenestene gjøres tilgjengelige for de som har rett til å 

motta tjenestene. Kommunen kan enten utføre tjenestene selv eller inngå avtale med andre 

private eller offentlige tjenesteytere. Dette innebærer at for leger som utfører oppgaver på 

vegne av kommunen og som ikke har listeansvar, kan kommunen velge å avtale at legen 

ikke skal utføre bestemte oppgaver.  

Departementet understreker at dersom en fast ansatt lege uten listeansvar etter avtale med 

arbeidsgiver gis mulighet til å reservere seg mot å utføre konkrete oppgaver, må det være 

en helt klar forutsetning at overføring fra én lege til en annen ikke innebærer noen ulempe 

av betydning for pasienten.”  



10 

 

Fortolkningen i rundskriv I-4/2011 gjaldt forskrift om fastlegeordning i kommunene fra 

2000. Den 1. januar 2013 ble denne forskriften opphevet og erstattet av en ny 

fastlegeforskrift (forskrift 29. august 2012 nr. 842) hjemlet i den nye helse- og 

omsorgstjenesteloven. I den nye fastlegeforskriften er fastlegens listeansvar videreført i 

forskriftens § 10. Fastlegenes ansvar for å henvise pasienter er ytterligere presisert i en 

ny bestemmelse i § 24. Fastleger skal etter denne henvise pasienter til 

spesialisthelsetjenesten og til øvrige kommunale helsetjenester dersom pasienten har 

behov for det.  

4.2 Departementets vurderinger og forslag 

4.2.1 Bør fastleger kunne reservere seg av samvittighetsgrunner?  

Departementet mener det er verdifullt for samfunnet at fastleger har høy etisk 

bevissthet og reflekterer over etiske spørsmål. Samfunnet er tjent med at det er rom for 

ulike overbevisninger og at fastleger ikke føler seg tvunget til å handle i strid med sin 

samvittighet. Formålet bak retten til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet etter 

menneskerettighetsloven og EMK artikkel 9 bør støttes opp under.  

Samtidig er det viktig at samvittighetsfriheten og utøvelsen av den ikke påfører 

pasientene en uforholdsmessig belastning eller ulempe. Den klare hovedregelen bør 

være at pasienter kan regne med å få tilbud om alle de allmennlegetjenester som de har 

behov for hos sin faste lege. Fastlegene skal ivareta det offentliges interesse av at alle 

innbyggere får tilbud om en fast lege som gir allmennlegetjenester, informasjon og 

veiledning og som fyller rollen som hjelper og veiviser for pasientene inn mot den 

øvrige helsetjenesten.  

Departementet mener fastleger bør ha adgang til å reservere seg, men adgangen bør 

være begrenset og forbeholdt situasjoner med alvorlige samvittighetskonflikter knyttet 

til liv og død. Ved den nærmere utformingen av reservasjonsordningen må hensynet til 

pasientene veie tungt.  

Departementet foreslår en tilføyelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 som gir 

hjemmel for forskrifter om fastlegers reservasjonsmulighet. Forskriftene skal blant 

annet regulere hvilke oppgaver fastlegene kan reservere seg mot og vilkår for en slik 

reservasjonsmulighet. Se nærmere vurdering av innholdet i forskriftene i punktene 

3.3.2 – 3.3.7. 

4.2.2 Hvilke oppgaver bør fastlegene kunne reservere seg mot? 

For enkelte leger oppleves det å skulle henvise en kvinne til abort som etisk svært 

problematisk. Det å skulle utføre denne oppgaven innebærer en alvorlig 

samvittighetskonflikt for disse legene. Samtidig er antallet henvisninger en fastlege gjør 

til abort per år relativt begrenset. Selv om oppgaven er viktig for den enkelte kvinne 

som trenger henvisningen, er denne oppgaven likevel ikke en gjennomgående og 

omfattende del av fastlegenes virksomhet. Det bør derfor være mulig å finne alternative 

løsninger som i større grad ivaretar fastlegens samvittighetsfrihet og som samtidig tar 

tilstrekkelig hensyn til pasientene.  
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Departementet foreslår derfor at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise 

pasienter til abort. En klar forutsetning er imidlertid at den konkrete 

reservasjonsordningen ikke innebærer en urimelig ulempe for de aktuelle kvinnene.  

Legenes samvittighetsfrihet må avveies mot retten til lovbestemte helsetjenester. 

Departementet legger til grunn at retten til abort er helsetjenester som skal tilbys på en 

måte som ikke virker diskriminerende overfor kvinner, se punkt 3.2.1. Reservasjons-

mulighetene må utformes og praktiseres på en måte som imøtekommer både 

samvittighets- og religionsfriheten, og hensynet til likestilling og likebehandling. 

Med henvisning til abort menes her hele prosessen fra pasienten oppsøker legen med 

spørsmål eller ønske om abort og til begjæring og henvisning er sendt sykehuset. 

Fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort bør også overlate oppgaven med å 

gi informasjon og råd til den legen som skal henvise.  

Fastlegen skal ikke kunne reservere seg mot å motta epikrise fra sykehuset etter at 

abortinngrepet er utført eller mot å følge kvinnen opp etter inngrepet. Kvinner som 

eventuelt ikke ønsker å forholde seg til legen som har reservert seg i etterkant av 

inngrepet, kan velge å bytte fastlege.  

Reservasjonsadgangen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting av prevensjon 

eller henvisning til assistert befruktning.  

Dersom aktiv dødshjelp skulle bli tillatt i Norge, bør fastlegene også kunne reservere 

seg mot dette. 

4.2.3 Forutsetninger for å kunne inngå avtale om reservasjon 

Kommunene har ansvaret for å organisere fastlegeordningen. De skal sørge for tilbud 

om allmennlegetjenester og at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen slik 

at alle som ønsker det får tilbud om plass på en fastleges liste. Det skal etter forslaget 

derfor være kommunene som vurderer ut fra lokale forhold om det er tilstrekkelig 

tilgang til fastleger til at en eller flere av fastlegene i kommunen kan reservere seg mot 

å henvise til abort uten at dette vil innebære en urimelig ulempe for kvinnene som blir 

berørt. 

Fastleger skal etter forslaget ikke få en rett til reservasjon, men en mulighet. Det vil 

være opp til den enkelte kommunen å avgjøre om de ønsker å inngå avtaler om 

reservasjon,  såfremt vilkårene for å inngå slik avtale er oppfylt.   

For å unngå at reservasjoner skal påføre kvinner urimelig belastning, foreslår 

departementet at kvinner som vurderer eller ønsker henvisning til abort, men som står 

på liste hos en lege som har reservert seg, skal få tilbud om konsultasjon hos en annen 

lege i nærheten innen neste virkedag. Kommunen kan bare inngå avtale om reservasjon 

dersom det er tilstrekkelig tilgang til andre fastleger i nærheten som kan gjennomføre 

de aktuelle konsultasjonene. Fastleger som ønsker avtale om reservasjon må 

dokumentere at de har inngått en skriftlig avtale med en annen fastlege som forplikter 

seg til å gjennomføre konsultasjonene med kvinnene som vurderer eller ønsker 

henvisning til abort.   

Fastleger som ved avtale har påtatt seg å henvise en annen fastleges pasienter til abort, 

kan ikke kreve tilleggstakst 2hd for dette. Tilsvarende vil pasientens fastlege være 

avskåret fra å kreve betalt for en konsultasjon om abort som må avbrytes på grunn av 

legens reservasjon. 
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Departementet foreslår at personer som står på liste til en fastlege som reserverer seg, 

skal ha rett til å skifte til en fastlege i nærheten som ikke har reservert seg, se nærmere 

omtale i kapittel 4. Det vil også være en forutsetning for at kommunen kan inngå en 

avtale om reservasjon, at det er tilstrekkelig tilgang til fastleger i nærheten med åpne 

lister som ikke har reservert seg til at denne rettigheten kan oppfylles.  

4.2.4 Informasjon om reservasjonsavtalen til listepasienter og kommunens øvrige 

innbyggere  

Dersom en fastlege inngår avtale om å reservere seg mot å henvise til abort, kan noen 

av hans eller hennes eksisterende listepasienter ønske å skifte til en annen fastlege. 

Fastlegen skal derfor ha plikt til å informere sine eksisterende listeinnbyggere om 

avtalen straks den er inngått. Denne informasjonen er særlig viktig for kvinnene på 

legens liste som vil kunne komme i den situasjon at de vurderer eller ønsker 

henvisning til abort. Informasjonen kan også være relevant for andre av legens 

pasienter som av prinsipielle grunner ikke ønsker å stå på liste hos en fastlege etter at 

han eller hun har reservert seg.   

Informasjonen skal gis direkte til den enkelte listeinnbygger, for eksempel i brev. 

Informasjon om hvilke fastleger som eventuelt reserverer seg mot å henvise pasienter 

til abort, skal også være lett tilgjengelig for kommunens øvrige innbyggere. Dette er 

viktig informasjon som innbyggerne skal ha tilgang til når de skal velge fastlege for 

første gang eller sette frem krav om å bytte fastlege.  

Kommunene har ansvar for å informere innbyggerne om hvilke leger som deltar i 

fastlegeordningen. Kommunene skal også ha ansvar for å informere om hvilke fastleger 

som eventuelt har reservert seg mot å henvise til abort. Informasjonen skal være 

tilgjengelig sammen med informasjon om hvilke leger som deltar i fastlegeordningen 

på nettsiden for bytte av fastlege (MinFastlege) og gjennom Fastlegetelefonen.  

I tillegg til plikten til å skaffe time hos en annen lege innen neste virkedag, foreslår 

departementet å presisere at fastleger som har reservert seg skal informere kvinner på 

sin liste som vurderer eller ønsker henvisning til abort om muligheten for å sette frem 

begjæring om abort direkte overfor sykehuset uten henvisning fra lege, jf. 

abortforskriften § 1.  

4.2.5 Melding til fylkesmannen ved inngåelse av avtaler.  

Fylkesmennene skal føre tilsyn med hvordan kommuner oppfyller sine forpliktelser 

etter helse- og omsorgstjenesteloven og hvordan fastlegene utøver sin virksomhet, 

herunder praktiseringen av en reservasjonsordning. Departementet foreslår at 

kommuner som inngår avtale om reservasjon skal sende kopi av avtalen til 

fylkesmannen. Mulighetene for reaksjoner vil være de samme ved eventuelle brudd på 

dette regelverket som ved brudd på annet regelverk. Etter helsetilsynsloven § 5 kan 

Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette forholdene dersom virksomhet innen helse- og 

omsorgstjenesten drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller 

andre eller på annen måte er uforsvarlig. Ett eksempel er at kommuner inngår avtaler 

om reservasjon i strid med regelverket, og det dermed ikke er tilstrekkelig tilgang til 

fastleger som kan henvise til abort. Tilsynsmyndighetene kan også gi administrative 
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reaksjoner overfor den enkelte fastlege etter helsepersonelloven kapittel 11, for 

eksempel kan tilsynsmyndighetene gi fastlegen en advarsel.  

4.2.6 Mulighet for å avslutte en avtale 

For å kunne ivareta tilbudet til kvinner som trenger henvisning til abort, må kommunen 

kunne si opp en avtale om reservasjon dersom tilgangen på fastleger med åpne lister 

reduseres, og det ikke er mulig for kvinner å skifte til en fastlege i nærheten som ikke 

reserverer seg. Kommunen skal også kunne si opp reservasjonsavtalen dersom 

fastlegen ikke ivaretar sin plikt til å informere sine listepasienter eller fastlegen ikke 

sørger for at kvinner på sin liste får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i 

nærheten innen neste virkedag. Det samme gjelder dersom avtalen mellom fastlegen 

som har reservert seg og den andre legen som skal henvise fastlegens listepasienter 

faller bort.  

4.2.7 Oppsummering  

Slik ordningen for reservasjonsmulighet for fastleger er foreslått utformet i dette 

høringsnotatet, mener departementet at pasientene er ivaretatt på en slik måte at 

ulempene er begrenset og tiltaket må vurderes som forholdsmessig.  

Dette gjelder særlig fordi fastlegene ikke skal få en rett til å reservere seg, men en 

mulighet dersom hensynet til pasientene kan ivaretas. Det skal også være begrenset 

hvilke oppgaver fastlegene kan reservere seg mot og en forutsetning for å kunne 

reservere seg skal være at det er tilstrekkelig tilgang til andre fastleger i nærheten som 

kan henvise til abort. Kvinnene skal ha rett til konsultasjon hos en annen fastlege i 

nærheten innen neste virkedag, og det skal gis en utvidet rett til å bytte til en fastlege 

som ikke har reservert seg.  

Gjennom ordningen skal pasientene også være sikret lett tilgjengelig informasjon om 

hvilke leger som reserverer seg. Det er også viktig i denne sammenheng at kvinner 

som vurderer eller ønsker abort fortsatt skal ha mulighet for å sette frem 

abortbegjæring direkte overfor sykehus uten å gå veien om henvisning fra lege.  

5. Rett til å skifte fastlege ved reservasjon 

5.0 Gjeldende rett - valg og skifte av fastlege  

Retten til å stå på liste hos en fastlege og til å skifte fastlege er regulert i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1 c og forskrift 29. august 2012 nr. 843 om pasient- og 

brukerrettigheter i fastlegeordningen. § 2-1 c lyder:  

”Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos lege med 

fastlegeavtale. Det samme gjelder asylsøkere og deres familie når de er medlem av 

folketrygden.  

Personer som står på fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året, og rett 

til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale. 

Rettigheter i første og annet ledd gjelder ikke i de kommuner der plikten til å ha 

fastlegeordning er suspendert etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. 

http://lovdata.no/pro/#reference/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-2
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Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring og utfylling 

av pasientrettighetene i fastlegeordningen, herunder om barns plassering på liste og om 

rett til å bytte fastlege.” 

Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos en fastlege. 

Rettigheten omfatter også asylsøkere og deres familiemedlemmer når de er medlem av 

folketrygden, se også forskrift 14. mai 2008 nr. 460 om trygdedekning for asylsøkere og 

deres familiemedlemmer.  

Den som har rett til å stå på liste hos fastlege, kan sette frem ønske om en bestemt lege, 

jf. forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen § 2 andre ledd. Ønsket 

skal som hovedregel etterkommes så langt det er ledig plass på fastlegens liste. Det er 

adgang til å velge fastlege utenfor bostedskommunen, jf. § 2 fjerde ledd.  

Den som ikke selv velger fastlege, vil bli plassert på listen til fastlege med ledig 

listeplass, jf. § 2 tredje ledd. Den som ikke ønsker å delta i fastlegeordningen gir 

beskjed om det til sin kommune.  

Etter lovens § 2-1 c andre ledd og forskriftens § 6 har en person som står på fastleges 

liste rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året, så fremt det er ledig plass på annen 

fastleges liste. Fastlegen kan ikke nekte å ta vedkommende inn på listen dersom det er 

ledig plass på listen, så fremt ikke kommunen har fattet vedtak om å flytte personen fra 

denne listen på grunn av vedkommendes truende eller voldelige atferd, jf. forskrift om 

fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften) §§ 5 og 15 og forskrift om pasient- 

og brukerrettigheter i fastlegeordningen  § 2 sjette ledd.  

Kommunen og fastlegen avtaler et tak for antallet pasienter på den enkelte fastleges 

pasientliste. Det er ikke adgang for fastlege og kommune å avtale et høyere listetak enn 

2 500, jf. fastlegeforskriften § 34. Den øvre grensen på 2 500 er satt for at fastlegene ikke 

skal få lengre lister enn det de kan betjene på en forsvarlig måte. Når fastsatt listetak er 

nådd, anses listen som lukket. Etter forskrift om pasient- og brukerrettigheter i 

fastlegeordningen § 4 er det bare barn under 16 år av allerede tilmeldte listeinnbyggere 

og tidligere tilmeldte listeinnbyggere som flytter tilbake til kommunen som har rett til å 

bli tatt inn på en lukket liste. Den midlertidig flyttingen fra kommunen må ikke 

overstige tre år. 

Den eller de som har foreldreansvaret velger fastlege for barn under 16 år, jf. forskrift 

om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen § 5 første ledd. Dersom fastlege 

ikke velges, plasseres barnet på samme liste som den eller de som har foreldreansvaret. 

Der foreldrene har felles foreldreansvar og samme adresse, plasseres barnet på samme 

liste som mor. Der foreldrene har felles foreldreansvar og forskjellig adresse, plasseres 

barnet på samme liste som den av foreldrene som har samme folkeregisteradresse som 

barnet. 

Ved fylte 16 år velger barnet selv fastlege, jf. § 5 andre ledd. Er barnet mellom 12 og 16 

år kan det selv fremsette krav om bestemt fastlege etter samtykke fra den eller de som 

har foreldreansvaret. Er barnet under 12 år, fremsettes slikt krav av den eller de som 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2008-05-14-460
http://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2012-08-29-843/%C2%A75
http://lovdata.no/pro/#reference/forskrift/2012-08-29-843/%C2%A73
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har foreldreansvaret. Tilsvarende aldersgrenser gjelder for barnets rett til selv å skifte 

fastlege, jf. forskriftens § 6 andre ledd. 

Når omsorgen og/eller foreldreansvaret er fratatt foreldrene, etter 

barneverntjenesteloven §§ 4-8, 4-12 og 4-20, er det barneverntjenesten som kan velge 

fastlege for barnet, jf. forskriftens § 5 tredje ledd. 

Skifte av fastlege skjer ved henvendelse til HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) eller 

på nettsiden MinFastlege. Fastlegebyttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at 

det er registrert. 

5.1 Departementets vurderinger og forslag  

5.1.1 Rett til å skifte til en fastlege som ikke har reservert seg 

Departementet foreslår at personer som står på liste hos en fastlege som har reservert 

seg, skal ha en utvidet rett til å skifte fastlege. Pasientene skal ha rett til å skifte til en 

fastlege i nærheten som henviser til abort. Dette skiftet skal ikke telle som et skifte 

etter reglene om inntil to skifter per år.  

Retten til å skifte til en lege som henviser til abort vil være særlig aktuell for kvinner 

som vil kunne få behov for henvisning til abort, men den vil også gjelde for andre som 

av ulike grunner ikke ønsker å ha en fastlege som har reservert seg.  

5.1.2 Rett til å skifte fastlege for jenter mellom 14 og 16 år 

Hvis en jente under 16 år ber om abort, skal foreldrene som hovedregel få mulighet til å 

uttale seg, jf. abortloven § 4. Dersom særlige grunner taler mot det, har foreldrene 

likevel ikke rett til å uttale seg, jf. abortloven § 4. Etter pasient- og brukerrettighetsloven 

§ 3-4 andre ledd skal foreldrene eller andre med foreldreansvar som hovedregel 

informeres dersom jenter under 16 år ber om abort, men også her er det gjort unntak 

”når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.”   

Hvorvidt foreldrene skal informeres og gis anledning til å uttale seg, vil avhenge av en 

konkret vurdering av blant annet jentas alder og modenhet og de grunner som hun 

oppgir for sitt ønske om å ikke informere foreldrene. Det kan være flere årsaker til at 

foreldrene ikke bør informeres om barnets kontakt med helse- og omsorgstjenesten, 

både ulike overbevisningsgrunner og andre rent personlige grunner (for eksempel 

mishandlingssaker). 

Departementet vil foreslå at jenter mellom 14 og 16 år selv skal kunne bestemme om de 

ønsker å ha en fastlege som har reservert seg mot å henvise til abort eller om de vil 

skifte til en lege som henviser til abort. Dette skal jentene kunne bestemme uavhengig 

av om foreldrene er enig i skiftet eller ikke.  

Det kan også tenkes at jentene vil ønske å holde informasjon om byttet skjult for sine 

foreldre. Departementet vil derfor arbeide for at HELFO gjennomfører slike bytter på 

en måte som i størst mulig grad skjermer denne informasjonen fra foreldrenes innsyn.  

Unge jenter kan også kontakte skolehelsetjenesten dersom de er uønsket gravid og 

trenger råd og veiledning om abort. Helsesøster kan blant annet informere disse 

jentene om at de kan henvende seg direkte til sykehuset med en eventuelle begjæring 

om abort dersom de ikke ønsker å snakke med sin fastlege om graviditeten og 

abortbegjæringen.  

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-17-100/§4-8
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-17-100/§4-12
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-07-17-100/§4-20
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6. Økonomiske og administrative konsekvenser  

En åpning for at kommunen og fastlegen kan avtale at fastlegen av 

samvittighetsgrunner reserverer seg mot å henvise til abort vil få visse økonomiske og 

administrative konsekvenser. For kommunene vil dette kunne gi et visst merarbeid 

knyttet til selve avtaleinngåelsen og oppfølgingen av denne. Kommunen skal også 

underrette fylkesmannen og HELFO om den inngåtte avtalen.  

Departementet antar imidlertid at kommunenes merarbeid knyttet til dette vil være 

beskjedent. Det samme gjelder for de økonomiske konsekvensene. På bakgrunn av 

kartleggingen av dagens reservasjonsordninger og de begrensningene som foreslås i 

kapittel 3, antas det at antallet fastleger med reservasjonsordning blir begrenset. 

Kommunen skal allerede i dag tilby en fastlegeordning. Det forhold at de må inngå 

avtaler med fastleger og følge opp disse er således ingen ny oppgave.  

For fylkesmannsembetene medfører forslagene om en reservasjonsmulighet marginale 

endringer. Embetene vil motta brev fra kommuner som inngår en avtale om reservasjon 

med en fastlege. Det å motta informasjon om dette utløser ingen automatisk plikt til å 

gjennomføre tilsyn, eller på annen måte foreta en aktiv handling. Hvorvidt 

fylkesmannen skal foreta en aktivitet på bakgrunn av den informasjonen de får fra 

kommunen vil bero på en konkret vurdering der mange ulike elementer virker inn.  

Økonomisk vil endringene få liten eller ingen betydning for innbyggerne i kommunen. 

De vil få sine utgifter refundert på lik linje som om de gikk til en lege som ikke hadde 

reservert seg. Rent praktisk vil dette forslaget være en ulempe for den enkelte. De 

aktuelle kvinnene vil ikke lengre kunne få alle tjenestene hos sin fastlege. Alternativt 

må de bytte en ekstra gang dersom deres fastlegen reserverer seg. I forslaget er det 

imidlertid lagt inn klare rammer for når fastlegen skal kunne reservere seg. Dette vil 

bidra til å redusere de praktiske ulempene. Det vises blant annet til muligheten for et 

ekstra fastlegebytte, retten til å få time hos en fastlege i nærheten senest neste virkedag 

og fastlegens plikt til å informere egne listeinnbyggere om sin reservasjon og om 

muligheten til å kontakte sykehuset direkte.  

I høringsnotatet er det foreslått at det er fastlegen som skal sende ut informasjon til 

egne listeinnbyggere ved inngåelse av en reservasjonsavtale. Dette vil være en 

engangskostnad når avtalen inngås. Ved senere endringer legges det opp til at 

informasjon kommer via HELFO og på nettsiden MinFastlege. Videre er det legen som 

må inngå avtale med annen fastlege om time for kvinner som vurderer eller ønsker en 

henvisning til abort. Dette er tiltak som vil kunne påføre den aktuelle legen en 

økonomisk og administrativ utgift.  

Per 3. kvartal 2013 var det gjennomsnittlig 1152 listeinnbyggere per fastlege. 

Portoutgiftene ved utsending av brev til disse vil beløpe seg til omlag kr. 12.000,- per 

fastlege. I tillegg kommer tid medgått til faktisk å skrive brev og sende disse. Dette er 

en mulighet fastlegen får, og ingen plikt. Kostnadene kan bli betydelig lavere dersom 

informasjonen om reservasjonsavtalen sendes elektronisk. Departementet anser det 

som mest nærliggende at denne kostnaden bæres av fastlegen som ønsker å reservere 

seg mot å henvise kvinner til abort.  

Det er sentralforvaltningen som vil bære de tyngste kostnadene ved innføringen av 

forslaget til en reservasjonsmulighet for fastleger. Kostnadene er særlig forbundet med 

å utvikle tekniske løsninger. Det vil bli nødvendig å videreutvikle de tekniske løsninger 
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slik at de kan håndtere en utvidet og raskere mulighet til å bytte fastlege og at 

informasjon om hvilke leger som har reservert seg skal bli lett tilgjengelig på 

MinFastlege.no. Beregninger viser at utviklingskostnadene for å få på plass dette vil 

være i størrelsesorden 3,5 mill. kroner. Kostnadene dekkes innenfor departementets 

eksisterende rammer. I tillegg vil det trolig komme noe økt arbeidsmengde for HELFO 

knyttet til en økning i antallet fastlegebytter. Dette vil imidlertid være en begrenset 

økning sammenlignet med det totale antallet bytter som håndteres i dag. 

7. Merknader til endringene i helse- og omsorgstjenesteloven og i 

pasient- og brukerrettighetsloven 

Til endringen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd:  

Bestemmelsen i § 3-2 tredje ledd hjemler dagens forskrift om fastlegeordningen 

(forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene). Departementet 

foreslår å utvide hjemmelen slik at den også gir grunnlag for å gi forskrifter om at 

fastleger kan reservere seg mot å henvise eller behandle pasienter dersom 

reservasjonen er begrunnet i alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. 

Dette vil først og fremst gjelde reservasjon mot å henvise pasienter til abort. 

Hjemmelen vil imidlertid også omfatte aktiv dødshjelp dersom dette skulle bli tillatt. 

Hjemmelen omfatter ikke reservasjon mot å forskrive eller sette inn prevensjon eller å 

henvise til assistert befruktning. Se også utkastet til forskrifter med merknader i 

punktene 8 og 9.   

Til endringene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde ledd: 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde ledd gir hjemmel til å gi nærmere 

forskrifter om gjennomføring og utfylling av pasientrettighetene i fastlegeordningen. 

Departementet foreslår å presisere dagens hjemmel. Det blir dermed klart at 

hjemmelen omfatter forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter som står 

på liste til en fastlege som har reservert seg på grunn av alvorlige 

samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

tredje ledd. Se også utkastet til forskrifter med merknader i punktene 8 og 9.  

8. Forslag til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og 

pasient- og brukerrettighetsloven 

I 

I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester gjøres følgende 

endringer: 

 

§ 3-2 tredje ledd skal lyde:   

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fastlegeordningen, 

herunder om kvalitets- og funksjonskrav, om adgangen til suspensjon av 

fastlegeordningen og om fastlegers mulighet til å reservere seg mot henvisning eller 

behandling når reservasjonen er begrunnet i alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv 

og død.  

II 
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I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: 

 

§ 2-1 c fjerde ledd skal lyde:  

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring og 

utfylling av pasientrettighetene i fastlegeordningen, herunder om barns plassering på 

liste. Departementet kan også gi forskrifter om retten til å skifte fastlege, blant annet om 

utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter som står på liste hos en fastlege som har 

reservert seg på grunn av alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død.  

III 

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.   

 

9. Utkast til forskrift om endringer i fastlegeforskriften og i forskrift 

om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen  

I 

I forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene gjøres følgende 

endringer: 

Overskrift til nytt kapittel 5 skal lyde:  

Kapittel 5 Reservasjon av samvittighetsgrunner  

 

Ny § 24 a skal lyde:  

§ 24 a Avtale om reservasjon mot å henvise til abort 

Kommunen og fastlegen kan avtale at fastlegen av samvittighetsgrunner reserverer seg 

mot å henvise til abort. Kommunen skal sende kopi av avtalen til fylkesmannen.  

Med henvisning til abort menes i denne sammenheng alle handlinger som inngår i 

prosessen fra å motta en kvinnes spørsmål eller begjæring om abort, jf. abortloven § 5, 

tilby og eventuelt gi kvinnen informasjon og veiledning om hva samfunnet kan tilby 

henne av bistand, jf. abortloven § 2, gi informasjon om inngrepets art og medisinske 

virkninger, jf. abortloven § 5 andre ledd, fastsette svangerskapets varighet og sende 

henvisning og begjæring om abort til sykehuset, jf. abortloven §§ 6 og 7. 

Kommunen kan bare inngå avtale om reservasjon dersom kvinnene på legens liste vil få 

tilbud om henvisning til abort på annen måte, uten urimelig ulempe. Før avtale om 

reservasjon kan inngås, må fastlegen legge frem en skriftlig avtale med en annen 

fastlege i nærheten om at han eller hun forplikter seg til å henvise legens 

listeinnbyggere til abort.   

Reglene i bestemmelsen her og i §§ 24 b til 24 g gjelder også fastleger med fellesliste, jf. 

§ 11.  

 

Ny § 24 b skal lyde: 

§ 24 b Kommunens ansvar for tilgang til fastleger som ikke har reservert seg 

Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig tilgang til fastleger i kommunen slik at 

kvinner kan få oppfylt sin rett til å skifte fastlege etter forskrift om pasient- og 

brukerrettigheter i fastlegeordningen § 6 andre ledd.  
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Ny § 24 c skal lyde: 

§ 24 c Fastlegens ansvar for informasjon om reservasjonen til sine pasienter  

Fastlegen skal informere alle pasientene på sin liste om at han eller hun reserverer seg 

mot å henvise til abort umiddelbart etter at avtale om reservasjon er inngått.  

 

Ny § 24 d skal lyde: 

§ 24 d Tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege 

Fastlegen skal sørge for at kvinner som står på hans eller hennes liste som vurderer 

eller ønsker henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i 

nærheten senest neste virkedag. Fastlegen skal også informere kvinnene om at 

begjæring om abort kan settes frem direkte overfor sykehuset uten henvising, jf. 

forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd § 1.  

 

Ny § 24 e skal lyde: 

§ 24 e Kommunens ansvar for informasjon  

Kommunen skal sørge for at innbyggerne i kommunen får informasjon om hvilke leger 

som reserverer seg mot å henvise til abort.  

 

Ny § 24 f skal lyde: 

§ 24 f Prioritering av pasienter fra lege som har reservert seg  

En fastlege som har inngått avtale om å henvise til abort kvinner som står på liste til en 

lege som har reservert seg, skal tilby kvinnene konsultasjon for henvisning til abort 

senest innen neste virkedag, jf. § 24 d.  

 

Ny § 24 g skal lyde:  

§ 24 g Avslutning av avtale om reservasjon av samvittighetsgrunner 

Kommunen kan si opp en avtale om reservasjon mot å henvise til abort dersom; 

- fastlegen ikke overholder sine plikter etter §§ 24 c og 24 d, 

- avtale med annen fastlege etter § 24 a tredje ledd faller bort eller 

-  det ikke er tilstrekkelig tilgang til fastleger i kommunen til at kvinner kan få 

oppfylt sin rett til å skifte fastlege etter forskrift om pasient- og brukerrettigheter 

i fastlegeordningen § 6 andre ledd.  

II 

I forskrift 29. august 2012 nr. 843 om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 

gjøres følgende endringer:  

 

§ 5 andre ledd skal lyde:  

Ved fylte 16 år treffer barnet selv avgjørelse om valg av fastlege. Er barnet mellom 12 og 

16 år kan det selv fremsette krav om bestemt fastlege etter samtykke fra den eller de 

som har foreldreansvaret. Jenter mellom 14 og 16 år som står på liste hos en fastlege som 

har reservert seg mot å henvise til abort av samvittighetsgrunner, jf. forskrift om 

fastlegeordning i kommunene § 24 a, treffer selv avgjørelse om valg av fastlege.  

 

§ 6 nytt andre ledd skal lyde:  

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-08-29-843/§5
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Personer som står på liste hos en fastlege som har reservert seg av samvittighetsgrunner 

mot å henvise til abort, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene § 24 a, har rett til å 

skifte til en fastlege i nærheten som ikke har reservert seg. Et slikt skifte skal ikke regnes 

som et skifte etter regelen i første ledd om rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året.  

 

§ 6 nytt tredje ledd skal lyde:  

Ved fylte 16 år fremsetter barnet selv krav om skifte av fastlege. Er barnet mellom 12 og 

16 år, kan det selv fremsette krav om skifte av fastlege etter samtykke fra den eller de 

som har foreldreansvaret. Jenter mellom 14 og 16 år som står på liste hos en fastlege som 

har reservert seg mot å henvise til abort av samvittighetsgrunner, jf. forskrift om 

fastlegeordning i kommunene § 24 a, kan fremsette krav om skifte av fastlege uten 

samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Er barnet under 12 år, fremsettes 

krav om skifte av fastlege av den eller de som har foreldreansvaret. 

 

10. Merknader til endringene i fastlegeforskriften og i forskrift om 

pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen  

 

Til endringene i fastlegeforskriften 

Til ny § 24 a: 

Bestemmelsen er ny og regulere kommuners adgang til å inngå avtale med fastleger 

om reservasjon mot å henvise pasienter til abort. Kommuner og fastleger kan etter 

denne bestemmelsen avtale unntak fra fastlegens listeansvar etter forskriftens § 10 og 

fastlegens ansvar for å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten etter § 24, jf. § 30 

fjerde ledd.  

Med henvisning til abort menes i denne sammenheng alle handlinger som inngår i 

prosessen fra å motta en kvinnes spørsmål eller begjæring om abort, jf. abortloven § 5, 

tilby og eventuelt gi kvinnen informasjon og veiledning om hva samfunnet kan tilby 

henne av bistand, jf. abortloven § 2, gi informasjon om inngrepets art og medisinske 

virkninger, jf. abortloven § 5 andre ledd, fastsette svangerskapets varighet og sende 

henvisning og begjæring om abort til sykehuset, jf. abortloven §§ 6 og 7.  

Reservasjonadgangen omfatter ikke oppfølgning av pasienten etter abortinngrepet, 

herunder å motta epikrise. Etter journalforskriften (forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 

om pasientjournal) § 9 skal epikrise sendes både til henvisende instans og pasientens 

faste lege, med mindre pasienten ber om noe annet. Pasienten kan også motsette seg at 

epikrise sendes etter reglene i helsepersonelloven (lov 2. juli 1999 nr. 64 om 

helsepersonell mv.) § 45.  

Kommuner skal ha adgang til å inngå avtaler om reservasjon, men ingen plikt. 

Kommunen må vurdere ut fra lokale forhold om de ønsker å inngå slike avtaler. 

Kvinnene i kommunen skal ha mulighet for å stå på liste hos en fastlege som ikke har 

reservert seg, jf. forslag til ny § 24 b. Det er derfor en forutsetning for at kommunen kan 

inngå avtaler om reservasjon at det finnes fastleger i kommunen som ikke har reservert 

seg og som har åpne lister.  

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-08-29-843/§5
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-08-29-843/§5
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-07-02-64/%C2%A745
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-07-02-64/%C2%A745
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Før kommunen kan inngå avtale om reservasjon må fastlegen dokumentere at han eller 

hun har inngått skriftlig avtale med en kollega i nærheten som forplikter seg til å utføre 

de oppgavene som legen reserverer seg mot. Kommunen må vurdere om den 

ordningen som fastlegen har avtalt, er tilstrekkelig til å sikre at kvinnene på legens liste 

får tilgang til henvisning til abort uten urimelig ulempe for seg. Det vil si at de er sikret 

konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen neste virkedag, jf. forslag til 

ny § 24 d.   

Kommunen skal sende kopi av avtalen om reservasjon til fylkesmannen. Fylkesmannen 

skal som tilsynsmyndighet føre tilsyn med at praktiseringen av reservasjonsordningen  

skjer innenfor regelverket.  

Reglene i § 24 a om adgang til å inngå avtale om reservasjon og de øvrige 

bestemmelsene i kapittel 5 om blant annet informasjon og tilbud om konsultasjon hos 

en annen fastlege, gjelder også fastleger som har fellesliste. Dette innebærer blant 

annet at også fastleger med fellesliste må inngå avtale med kommunen dersom han 

eller hun ønsker å reservere seg.   

Til ny § 24 b:  

Etter utkast til nytt andre ledd i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i 

fastlegeordningen § 6 har personer som står på listen hos en fastlege som har reservert 

seg, rett til å skifte til en annen fastlege i nærheten som ikke har reservert seg. 

Kommunen må sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig tilgang til fastleger i 

kommunen til at denne retten kan oppfylles.  

Til ny § 24 c:  

Straks en fastlege har inngått avtale om reservasjon med kommunen, skal  fastlegen  

sende ut informasjon til alle sine eksisterende listeinnbyggere om at en slik avtale er 

inngått og at fastlegen ikke lenger henviser til abort. Legen bør også informere sine 

pasienter om hvilken annen fastlege som har forpliktet seg til å henvise pasientene til 

abort og om muligheten for å henvende seg direkte til sykehuset uten henvisning. 

Informasjonen skal gis direkte til den enkelte pasient. Det er ikke tilstrekkelig med 

oppslag på legekontoret. Informasjonen skal sendes ut umiddelbart etter at avtale om 

reservasjon er inngått. 

Til ny § 24 d: 

Fastlege som reserverer seg skal sørge for at kvinner på hans eller hennes liste som 

vurderer eller ønsker henvisning til abort, får tilbud om konsultasjon hos en annen 

fastlege i nærheten senest innen neste virkedag. Etter forslag til ny § 24 a må han eller 

hun inngå en skriftlig avtale med den eller de fastlegene som skal henvise til abort 

istedenfor for ham eller henne. Det er ikke tilstrekkelig at legen informerer pasientene 

om at de kan henvende seg til en bestemt annen lege. Legen må også bestille time for 

konsultasjon hos den andre legen på kvinnens vegne dersom hun ønsker det.  

Fastlegen skal også gi informasjon til kvinner på sin liste som vurderer eller ønsker 

henvisning til abort om at de har mulighet for å henvende seg direkte til sykehuset og 

fremme begjæring om abort der uten henvisning fra en fastlege.  

Fastleger som inngår avtale med en fastlege som har reservert seg kan ikke kreve 

tilleggstakster fordi pasienten er tilmeldt annen fastlege. Departementet viser til 

merknaden for takst 2hd. Departementer understreker videre at fastleger som 

reserverer seg ikke har anledning til å kreve betalt for en avbrutt konsultasjon, der det 
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viser seg at bakgrunnen for henvendelsen er et ønske om en henvisning til abort. 

Oppgjøret i disse tilfellene vil skje mellom kvinnen/HELFO og den legen som faktisk 

henviser.  

Til ny § 24 e:  

Kommunene har i dag plikt til å informere innbyggerne om fastlegeordningen og hvilke 

leger som deltar i ordningen. Informasjonen gis i dag av HELFO på nettsiden 

MinFastlege og gjennom Fastlegetelefonen. Etter forslaget til ny § 24 e skal 

kommunene også ha plikt til å informere innbyggerne om hvilke fastleger som til 

enhver tid har avtale om å reservere seg mot å henvise til abort. Informasjonen skal 

være lett tilgjengelig blant annet på nettsiden MinFastlege.no slik at innbyggerne har 

denne informasjonen når de skal sette frem krav om ønsket fastlege.  

Til ny § 24 f: 

Fastleger som ønsker å reservere seg mot å henvise til abort skal inngå en skriftlig 

avtale med en annen fastlege som forplikter seg til å gi tilbud om henvisning til abort til 

kvinner som står på listen til legen som reserverer seg, jf. forslag til ny § 24 a. Etter 

forslag til ny § 24 e skal disse kvinnene få tilbud om konsultasjon hos den andre 

fastlegen senest neste virkedag. Dette innebærer at fastlegen som inngår en slik avtale 

om å motta pasienter som ønsker henvisning til abort, kan og skal prioritere disse 

kvinnene selv om de ikke står på hans eller hennes liste.  

Til ny § 24 g:  

Bestemmelsen i § 24 g er ny og regulerer kommunens adgang til å si opp en avtale om 

reservasjon. Kommunen kan si opp avtalen dersom fastlegen ikke overholder sine 

plikter etter forslag til nye §§ 24 c og 24 d. Det vil si plikten til å informere alle sine 

listepasienter om inngåelsen av reservasjonsavtalen og plikten til å sørge for at egne 

listepasienter får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten innen neste 

virkedag, samt informasjon om muligheten til å sette frem begjæring om abort direkte 

overfor et sykehus uten henvisning fra lege. Dersom disse pasientene ikke får tilbud 

om konsultasjon innen fristen, kan kommunen si opp avtalen. Det samme gjelder 

dersom legen unnlater å gi den informasjonen som forskrifter krever.  

Kommunen kan også si opp avtalen om reservasjon dersom listeplassen hos fastleger 

som ikke reserverer seg reduseres og det ikke er mulig for kommunen å oppfylle sin 

plikt til å sørge for at kvinner som står på listen til en lege som har reservert seg skal 

kunne skifte til en fastlege som ikke har reservert seg. Dette kan for eksempel være 

tilfelle dersom noen fastleger som tidligere har tatt imot kvinner som vurderer eller 

ønsker henvisning til abort slutter som fastlege (flytter, pensjonerer seg) eller får fylt 

opp sine lister slik at disse lukkes, og det ikke er tilstrekkelig med andre fastleger i 

kommunen som henviser til abort og som har åpne lister.  

Adgangen til å si opp avtalen etter denne bestemmelsen gjelder bare avtalen om 

reservasjon. Dersom kommunen ønsker å si opp hele fastlegeavtalen, gjelder reglene i 

§ 32 om avslutning av individuell avtale.  

Dersom kommunen sier opp avtalen, vil legen ha plikt til å henvise sine listeinnbyggere 

til abort. 

Til endringene i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen 

Til endringene i § 5 andre ledd og § 6 nytt tredje ledd:  
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Departementet foreslår at jenter mellom 14 og 16 år som står på listen til en fastlege 

som har reservert seg mot å henvise til abort skal kunne skifte til en annen fastlege 

uten samtykke fra sine foreldre eller andre med foreldreansvar. Dette er et unntak fra 

hovedregelen om at barn mellom 12 og 16 år må ha samtykke fra sine foreldre eller 

andre med foreldreansvar når de skal sette frem krav om en bestemt fastlege eller krav 

om å skifte fastlege. Det er ikke krav om at ønsket om å skifte skal være begrunnet i at 

jenten vurderer eller ønsker henvisning til abort.   

 

Til endringene i § 6 nytt andre:  

Etter endringene som foreslås i denne bestemmelsen har enhver som står på liste hos 

en fastlege som har reservert seg mot å henvise til abort en utvidet rett til å skifte 

fastlege. De har rett til å skifte til en fastlege som ikke har reservert seg og som har 

kontor i nærheten av legen som har reservert seg. Hva som menes med ”i nærheten” 

må vurderes konkret ut i fra blant annet de geografiske forholdene og tilbud om 

kollektiv transport. Det skal ikke innebære urimelig ulempe å måtte reise til den andre 

fastlegen i forhold til pasientens opprinnelige fastlege. I de større byene som Oslo, 

Bergen, Trondheim må det være tilstrekkelig at den nye legen har kontor innenfor 

samme kollektivsone. Dette må gjelde selv om reisetiden blir noe lengre.  

Den utvidede retten til å skifte fastlege innebærer at kommunene må sørge for at det er 

ledig plass på liste hos en fastlege som ikke har reservert seg og som har kontor i 

nærheten av legen som har reservert seg. Dersom det ikke er tilstrekkelig tilgang til 

fastleger i kommunen eller samarbeidende kommune til at dette lar seg gjøre, kan 

kommunen ikke inngå avtale om reservasjon. Dersom tilgangen til fastleger reduseres 

etter at avtale om reservasjon er inngått slik at kommunen ikke lenger kan oppfylle 

plikten til å sørge for at personer kan få skifte til en lege som ikke har reservert seg, 

kan kommunen si opp avtalen om reservasjon, jf. utkast til ny § 24 g i 

fastlegeforskriften.  

Departementet arbeider med å få på plass løsninger som gjør det mulig å gi et slikt 

skifte av fastlege virkning allerede fra neste dag. I dag gjelder et skifte av fastlege først 

fra neste kalendermåned.  

 



Saksbehandler, innvalgstelefon

Ass. fylkeslege Cato Innerdal, 71258636

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

29.01.2014
Deres dato

Vår ref.

2014/760/CMN/731.0
Deres ref.

Alle kommuner i Møre og Romsdal
9-ått-f(

Brev til kommunenevedrørende reservasjonsrett for leger

Det vises til den senere tids mediaomtale vedrørende legers rett til å reservere seg mot å
utføre bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner. Fylkesmannen har i den anledning
mottatt flere henvendelser fra enkeltpersoner, og har på bakgrunn av disse opprettet
tilsynssaker for å avklare om involvert helsepersonell yter helsetjenester i tråd med
lovgivningen.

Enkelte andre henvendelser har også vært basert på misforståelser av gjeldende lovgivning.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal fmner det derfor hensiktsmessig å informere nærmere
omkring regelverket på dette området. I den anledning vises det til vedlagte rundskriv fra
Helse- og omsorgsdepartementet.

Fylkesmannen vil også benytte anledningen til å opplyse om pasienters rett til å ta direkte
kontakt med sykehus som har gynekologisk avdeling. Det er ikke et krav om henvisning fra
fastlege i tilfeller hvor kvinner ønsker å begjære abort.

Med hilsen

Christian Bjelke (e.f.) Cato Innerdal
Fylkeslege/direktør Ass. fylkeslege

Dokumentet er elektroniskgodkjent og har ingen signatur.

Juridisk saksbehandler: rådgiver Anders Skorpen

Vedlegg: Rundskriv vedrørende reservasjonsrett for leger

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Rundskriv

Landets kommuner

Nn Vårre£ Dato
1-4/2011 201003820 31.10.2011

Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Det har oppstått spørsmål knyttet til hvilken adgang leger i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten har til å reservere seg mot å utføre bestemte oppgaver av
samvittighetsgrunner. Dette gjelder for eksempel å tilby prevensjon og
prevensjonsveiledning, henvise lii spesialisthelsetjenesten for utføring av abort, eller
henvise lesbiske par til spesialisthelsetjenesten til utredning for assistert befruktning. I
dette rundskrivet ønsker departementet derfor å klargjøre rettstilstanden på området.

Det må skilles mellom leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og
helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Dette rundskrivet omhandler leger i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Allmennleger og fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i
dag ingen lov-eller forskriftsfestet retttil å reservere seg av samvittighetsgrunner.
Dette gjelder for eksempel oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging samt
henvisning til assistert befruktning eller abort.

Når det gjelder spørsmålet om en lege av samvittighetsgrunner skal ha mulighettilå
reservere seg mot å utføre bestemte oppgaver, må man skille mellom allmennleger og
fastleger. Med fastlege menes lege som har inngått avtale med en kommune om
deltakelse i fastlegeordningen, jf. fastlegeforskriften § 2.

Når det gjelder fastleger, uavhengig av om de er selvstendig næringsdrivende eller
ikke, er det ikke hjemmel for kommunen til å frita legen for oppgaver som er pålagt ved
lov eller forskrift. Fastlegens listeansvar følger av fastlegeforskriften § 7, der det
fremgår blant annet at "fastlegen skal ha ansvaret for allmennlegetilbudet til personer
på sin liste innen de rammer som gjelder for fastlegeordningen i lov,forskrift og sentral



avtale". Listeansvaret omfatter også "henvisning til andre helsetjenester etter behov",jf.
merknadene til forskriftsbestemmelsen. Med andre ord, er det pasientens behov for
henvisning som er styrende for fastlegen. Bestemmelsen gir ikke en rett for fastlegen til
å nekte eller unnlate å henvise pasienten videre av andre grunner enn at pasienten ikke
har behov for en videre henvisning.

Videre er det i fastlegeforskriften § 7 ikke gitt en adgang for partene, dvs, kommunen
og fastlegen, til å fravike denne bestemmelsen. Det er dermed ikke anledning for
kommunen og fastlegen til - gjennom avtale - å bli enige om å innsnevre fastlegens
listeansvar, herunder å avtale at fastlegen av samvittighetsgrunner ikke skal utføre
visse oppgaver.

Når det gjelder leger som er ansatt i kommunen og som ikke har et listeansvar som
fastlege, kan vedkommende lege på gitte vilkår gis mulighet til å reservere seg. Ifølge
gjeldende helselovgivning er det kommunene som har ansvar for å sørge for at alle får
det helsetilbudet de har krav på etter kommunehelsetjenestelovenl og
pasientrettighetsloven2. Et slikt "sørge-for-ansvar"er også videreført i den nye
kommunale helse- og omsorgstjenesteloven som ble vedtatt av Stortinget i juni 2011.3
Begrepet "sørge-for" pålegger kommunen ansvaret for at tjenestene gjøres tilgjengelige
for de som har rett til å motta tjenestene. Kommunen kan enten utføre tjenestene selv
eller inngå avtale med andre private eller offentlige tjenesteytere. Dette innebærer at for
leger som utfører oppgaver på vegne av kommunen og som ikke har listeansvar, kan
kommunen velge å avtale at legen ikke skal utføre bestemte oppgaver.

Departementet understreker at dersom en fast ansatt lege uten listeansvar etter avtale
med arbeidsgiver gis mulighet til å reservere seg mot å utføre konkrete oppgaver, må
det være en helt klar forutsetning at overføring fra en lege til en annen ikke innebærer
noen ulempe av betydning for pasienten.

Med vennlig hilsen

Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef Anne Loulse Valle

avdelingsdirektør

I Lov 19.november 1982nr. 66 om helsetjenesteni kommunene.
2 Lov 2.juli 1999nr. 63 om pasientrettigheter.
3 Lov 24.juni 2011 nr. 30 omkommunalehelse- og omsorgstjenesterm.m.

2
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Nesset kommune Arkiv: 233 

Arkivsaksnr: 2012/992-5 

Saksbehandlar:  Turid Leirvoll Øverås 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 11/14 01.04.2014 

Nesset formannskap 33/14 10.04.2014 

Nesset kommunestyre 30/14 24.04.2014 

 

Oppstart helseløype i Eidsvåg sentrum 

Vedlegg 

1 Fordeling av tilskot til etablering av helseløyper 

2 Kr 2.000.000 til etablering av helseløyper 

3 Situasjonsplan helseløype i Eidsvåg 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det skal startast opp arbeid med å legge ei helseløype(etter nærmare kriterier) som rundløype med 

start/stopp ved Nesset Kirke. Helseløypa skal følgje eksisterande gangveg til Nesset ungdomskole, 

forbi kunstgrasbanen, via omsorgboligane og inn på Åsagardvegen, med tilslutning frå NOS via 

turveg/sti forbi barneskolen til Åsagardvegen. Kostnaden med prosjektet skal haldast innafor 

tilskotsmidlar frå fylket og innvilga spelemidlar i alt kr 373.000,-. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014 

Det skal startast opp arbeid med å legge ei helseløype(etter nærmare kriterier) som rundløype med 

start/stopp ved Nesset Kirke. Helseløypa skal følgje eksisterande gangveg til Nesset ungdomskole, 

forbi kunstgrasbanen, via omsorgboligane og inn på Åsagardvegen, med tilslutning frå NOS via 

turveg/sti forbi barneskolen til Åsagardvegen. Kostnaden med prosjektet skal haldast innafor 

tilskotsmidlar frå fylket og innvilga spelemidlar i alt kr 373.000,-. 

 

 

 



Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Det skal startast opp arbeid med å legge ei helseløype(etter nærmare kriterier) som rundløype med 

start/stopp ved Nesset kirke. Helseløypa skal følgje eksisterande gangveg til Nesset ungdomskole, 

forbi kunstgrasbanen, via omsorgsboligane og inn på Åsagardvegen, med tilslutning frå NOS via 

turveg/sti forbi barneskolen til Åsagardvegen. Kostnaden med prosjektet skal haldast innafor 

tilskotsmidlar frå fylket og innvilga spelemidlar i alt kr 373.000. 

 

 

Saksopplysningar 

Som bakgrunn for arbeidet med å etablere ei helseløype i Eidsvåg legg vi til grunn at Nesset kommune 

er med i God-helse-partnerskapet i Møre og Romsdal (fra 1. juli 2010). Avtalen er fornya ut 2017. 

Kommuneplanen 2012-2020 har folkehelsearbeid som ein av sine hovudføresetnader: 

Kommunen og lokalmiljøet er den viktigaste arenanen for folkehelsearbeid. Folkehelseloven trådte i 

kraft fra 01.10.2012 og pålegger kommunen å ivareta folkehelse i alt planarbeid. Kommuneplanen 

seier også at Nesset skal vere den mest attraktive kommunen å bu i i regionen. Folkehelsearbeidet skal 

foregå tverr-sektorielt. 

Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016, har ein klar 

lågterskel- og folkehelseprofil. Helseløypa er med i prioritert handlingsplan for Kommunedelplanen 

som vart vedtatt  12.12.2013. 

 

Administrativt er det etablert eit tverrfagleg samarbeid med folkehelsekoordinator, kulturleiar og plan-

/miljøvernleder. Denne gruppa har arbeidd med å finne lågterskel turmål i kommunen. Ei målsetting er 

at kommunen skal minst fire slike innan utgangen av 2014. Mardalsvegen, Elvastien i Vistdal og 

badeplassen i Eidsvåg er av slik kategori. Fleire er under arbeid. Eit mål er at alle innbyggarar skal ha 

ei turløype innan 500m frå bustaden sin. 

 

Mogelegheit for tilskot frå fylket har vore med å legge  grunnlag for å tilrettelegge ei såkalla 

helseløype i Eidsvåg sentrum. Møre og Romsdal fylkeskommune lyste i juli 2012 ut kr 2.000.000,- til 

etablering av helseløyper i kommunane. Omgrepet helseløype er definert som ein type turløyper som 

kjem dei inaktive gruppene i møte.  

Av desse midlane fekk Nesset kommune tildelt kr 173.000,-. Det vart og søkt om spelemidlar i 2013 

der kommunen fekk tilsegn på kr 200.000,-. Altså er det på plass kr 373.000,-.  

 

Løypa er planlagt langs eksisterande gangveger og stiar i området ved NOS, Nesset kirke, 

Mellomtrinnet og omsorgsboligane. Det blir plassert ut benker, anlagt enkle aktivitetsområde, 

belysning og skilting. Løypa blir ca 1500 meter. Alt etter spesifikasjon for helseløyper. Planlegginga 

er gjort av samarbeidsgruppa samt at vi har fått bistand frå teknisk avdeling til prosjektet.  

Ofte er det berre små justeringar av eksisterande gang-/turvegar og aktivitetsområde som skal til for å 

få stastus som helseløype, etter spesifikke kriterier som må oppfyllast. I utlysingsbrevet frå fylket er 

kriteria lista opp. Brevet er vedlagt saka. 

 

Som aktivitetsområde er det planlagt fiskeplass ved det gamle brukaret nedafor Nesset kyrkje, og ein 

petanqe- eller boccabane ved omsorgsboligane på Holtan.  

Løypa skal brøytast og støast med sand om vinteren slik at det blir mulig å ferdast trygt for alle. Den 

blir anlagt på eksisterande gangvegar/vegar ved omsorgsboligar og skule/barnehage/planlagt 



idrettshall og idrettsanlegg slik at den er omfatta av kommunalt vedlikehald og brøyting/strøing om 

vinteren.  

 

Vedlagt situasjonsplan viser helseløypa som blå markering. Den raude stipla linja er tilkomststi til 

helseløypa frå NOS. Fiskeplass og petanqebane er markert. Her ser ein og at det vil vere koblingar 

mellom andre turløyper og stiar til helseløya. For eksempel til Strandpromenaden og gangvegen langs 

fylkesveg 660 til badeplassen. Situasjonsplanen viser og andre gode turmoglegheiter i Eidsvåg 

sentrum. 

 

 

Kostnader er berekna slik:  

Fiskeplass  kr 100.000,- 

Petanqebane  kr   85.000,- 

Benker og bord kr 125.000,- 

Entreprise  kr 310.000,- 

Prosjektering  kr   31.000,- 

Reserver  kr   32.000,- 

   kr 373.000,-  inkl mva. 

 

 

Politisk behandling og framdriftsplan for tilrettelegging/bygging av helseløype: 

 

1) 01.april Behandling i HOK, 10.april Behandling i formannskap, 24.april Behandling i 

kommunestyre 

Med forbehold om positivt vedtak:  

2) 25. april: Utlysing av anbod: DOFFIN og kommunens heimeside. Prosjektet lyses ut i si heilheit. 

3) Felles befaring med interessert entrprenører: 06.05.14 

4) Tilbudsfrist/Åpning av anbud: 16.05.14 

5) Innstilling av entreprenør: 19.05.14 

6) Utløp av klagefrist: 03.06.14 

7) Kontakt med entreprenør: 06.06.14 

8) Oppstart: 10.06.14 

9) Ferdigstillesle: 11.07.14 

 

 

Vurdering  

Nesset kommune ønsker å framstå som ein folkehelsekommune og ønsker å legge til rette for  

lågterskel tilbod til både fastbuande og besøkande i kommunen. Ei helseløype vil sikre 

aktivitetsareal gjennom heile året. Bakgrunnen for at den blir lagt til Eidsvåg sentrum, som er 

kommunesentrum, er nærheit til fleire sentrale møtearenaer og har lett tilkomst frå helseinstitusjon og 

omsorgsboligar. Det vil bli lagt til rette for sosiale møtestader utandørs. På sikt er det eit mål at løypa 

skal bli den mest brukte turløypa i Nesset kommune.  

Rådmannen tilrår at det blir etablert ei helseløype innafor dei kostnadsrammene som er beskreve i 

saksutgreiinga. 

 



Økonomiske konsekvensar 

Helseløypa er finansiert med tilskot frå fylkeskommunen og med tilsagn om spelmidlar med tilsaman 

kr 373.000,-. Ved å halde kostnaden innafor denne summen, vil ikkje dette føre til økonomiske 

konsekvensar for kommunen. Teknisk planlegging vil bli kalkulert inn i prosjektet. 

 

 

Betydning for folkehelse 

Tiltaket har stor betydning for folkehelse. Det vil bli eit tilbod særlig til eldre og rørslehemma som her 

vil få ei godt tilrettelagt turløype nær omsorgsboliger og helseinstitusjon. Med tilrettelegging av 

aktivitetsområde vil dette også bli ein fin sosial møteplass. Traseen er lagt slik at det er koblingar 

mellom andre turløyper og stiar til helseløya. For eksempel til Strandpromenaden og gangvegen langs 

fylkesveg 660 til badeplassen. Situasjonsplanen viser og andre gode turmoglegheiter i Eidsvåg 

sentrum. 



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Nesset kommune

Kommunehuset

6460 Eidsvåg i Romsdal

Dykkar ref:Dykkar dato:Vår ref:

03.12.201211340/2013/223

Vår saksbehandlar:

Petter ErvIk Jenset,71 25 88 43

Vår dato:

25.02.2013

Fordeling av tilskot til etablering av helseløyper i kommunane -
Tilsegn om midlar til helseløype i Eidsvåg i Nesset kommune

Viser til søknad datert 03.12.12 om tilskot til ny trase, lys og skilting på kr 200.000.

Kultur- og folkehelseutvalet har i sak KF-7/13 gjort vedtak om fordeling av midlar til
helseløyper i Møre og Romsdal. Dykkar søknad vart imøtekomen med eit tilskot på kr.
173.000.

Fylkeskultursjefen presiserer at mottakar av Kulturtilskot frå Møre og Romsdal
fylkeskommune aksepterer at følgjande vedtekne føresetnader ligg til grunn for
tilskotsgjevinga:

Det er stilt krav til føring og revisjon av rekneskap i organisasjonar, institusjonar o.a.
som mottek tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Det skal gå fram av eigen post
i rekneskapen at det er motteke tilskot frå fylkeskommunen.
Det skal gå fram av program, informasjonsdokument, rapportar og liknande at det er
motteke tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Logo for Møre og Romsdal
fylkeskommune finn ein på www.mrfylke.no.
Institusjonar og organisasjonar m.v. skal gi opplysning om org.nr for å få tilskot
utbetalt.
Revidert/godkjent rekneskap skal sendast Møre og Romsdal fylkeskommune så snart
dette ligg føre.

Utbetaling/rapportering:

Utbetaling vil finne stad når ein har levert stadfesting om at retningslinene for
tilskotet er oppfatta og at arbeidet med prosjektet er i gang. I stadfestinga må ein
også oppgje bankkontonummer for utbetaling og organisasjonsnummer.

Kortfatta sluttrapport skal innehalde bilete av anlegget før og etter at arbeidet er
utført saman med eit sluttrekneskap for prosjektet. Siste frist for sluttrapport er sett
til 15.10.2014. Dersom sluttrapport ikkje vert levert innan fristen, vert tilskotet
krevd tilbakebetalt. Rapporten skal sendast i eiga sending og ikkje innehalde andre
henvendelser til kulturavdelinga eller Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapporten
sendast pr post eller e-post: post@mrfylke.no og merkast sak 12/13819.

Kontroll
Fylkeskulturavdelinga eller fylkesrevisjonen skal ha høve til å iverksetje kontroll med at
midlane er/blir brukt etter føresetnadene.

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde • Besøksadresse: Julsundvelen 9. Telefon: 71 25 80 00 • Telefaks: 71 25 88 37
e-post: post@mrfylke.no • www.mrfylke.no



Om klageadgang
Vedtak om prosjekttilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter
Forvaltningslova. Dette betyr at det ikkje er klageadgang i Forvaltningslovs forstand etter at
vedtak er gjort i slike saker.

Med helsing

Petter E Jenset
prosjektleiar friluftsliv

Y("1
iv d chanche

ass. fylkeskultursjef

Gjenpart:
• For utbetaling av kr 173.000,- (når naudsynt dokumentasjon ligg føre).

Beløpet skal rekneskapsførast på budsjettpost 14501.50000.56.7160.1150 (fond
25100104) og overførast til bankkonto nr
org.nr



2-012 /qq?._ z,
Møre og Romsdal
fylkeskommune

Alle kommunar i Møre og Romsdal

Dykkar ref:Dykkar dato: Vår ref:

45874/2012/

Vår saksbehandlar:Vår dato:

Petter ErvIk 3enset,71 25 88 43i 30.07.2012

Kr 2.000.000 til etablering av helseløyper

Manglande fysisk aktivitet er eit aukande problem for folkehelsa i heile Europa. Helseløyper er ein type
turløyper som serleg kjem dei innaktive gruppene i møte.

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut kr 2.000.000 til etablering av Helseløyper i kommunane.
Formålet er å legge til rette for fysisk aktivitet for grupper med størst fysisk og psykisk helserisiko.
Jf gjeldande fylkesplan ønskjer vi at det vert laga minimum ei helseløype i kvar kommune.

Brukarar av slike løyper vil ha eit vidt spenn og erfaringane viser at dei ofte blir kommunen si mest
attraktive turløype. Med god tilretteleging i form av bl.a. riktig og godt underlag, parkeringsplassar,
tett med benker og vakre omgivelser vil ei slik løype ha enorm betydning for lokalbefolkninga si helse,
trivsel og bulyst.

Mange kommunar har allereie gode utganspunkt for slike løyper der kun små justeringer skal til for å
gjere dei enda meir attraktive og brukarvennlege. For at helseløypa skal oppnå den helseeffekten som
vi ønskjer, må turvegen ha nokre grunnkvalitetar. Vi har delt krava inn i to grupper; element som må
vere innfridd for å kunne kalle det ei helseløype og element som helst bør vere innfridd.

Om det vert vanskeleg å innfri alle krava som er satt ned, oppmodar vi likevel kommunane om å
søkje. Målet er på sikt å få fram helseløyper i kvar kommune og dette kan vere ein god start for å få
eit slikt anlegg i din kommune.

Krav som må vere innfridd for ei helseløype:
-ha gode høve for parkering med minimum ein HC-plass
ha god skilting i tråd med nasjonal mal (sjå www.fjellturisme.no)
ha ei bredde på minimum 150 cm med underlag godt eigna for rullestol og barnevogn.
ha liten stigningsgrad (max 1:12)
ha nummererte benkar som er lett å setje seg på og reise seg fra. Det bør ikkje vere meir enn ca

100 m mellom kvar benk.
vere i estetisk gode omgivnader som kan gi inspirasjon og oppleving. Gjerne i samband med

grøntstrukturar, parkar eller utmark.
ledelinjer i form av kontrast mellom veg og omgivnader.
tilgjengeleg toalett.
løypa må vere registrert på nettsida morotur.no.

-ha belysning
vere brøyta og strødd om vinteren.

Krav som bør vere innfridd:
vere ei rundløype (0,5-2km)
ha kollektivforbindelse

-vere i nærleiken av bustadområder
helst ha stigningsgrad mindre enn 1:20

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde • Besøksadresse: Julsundvelen 9. Telefon: 71 25 80 00 • Telefaks: 71 25 88 37
e-post: post@mrfylke.no • www.mrfylke.no



vere eit utgangspunkt for andre turalternativ med moglegheit for turer med ulike ferdighetsnivå slik
at grupper med ulike behov kan nytte same oppmøtestad.
-ha element som gjer turopplevinga rikare ved å vise til kulturminne eller andre opplevingar langs
løypa.

Det kan søkjast om 50% finansiering inntil kr 200.000 til utbetring av eksisterande eller etablering av
nye turvegar. Ein kan søkje om tilskot til fleire løyper i same kommune.
Tilskotet kan brukast som finansiering i ein eventuell spelemiddelsøknad.
Lokalt næringsliv, lokale lag/organisasjonar og privatpersonar kan vere særdeles engasjert i denne
typen arbeid og ofte bidra økonomisk eller på andre måtar.

Krav til innhald i søknaden:
Kart som viser kor løypa går.

-Beskrivelse av kva av dei ovanfor nevnte krava som er innfridd/ikkje innfridd i den aktuelle løypa.
Eventuell status for eksisterande løype.

-Utviklingsplan for løypa også utover tiltaket ein søkjer midlar til.
Kostnadsoverslag for tiltaket ein søkjer på.

-Anslag for kor tid tiltaket er ferdig.
-Anslag for kor tid heile helseløypa er ferdig.

Fordeling av midlane vil skje i regi av kultur- og folkehelseutvalet.

Send søknaden til:
Møre og Romsdal fylkeskommune
v/Kulturavdelinga.
Julsundvegen 9
6404 Molde

Søknadsfrist 1.desember 2012

For spørsmål ta kontakt med:
Petter Jenset:
Tlf: 71 25 89 01
E-post: etter.ervik.'enset m Ike.no

Svein Neerland:
Tlf: 71 25 88 32
E-post: svein.neerland m Ike.no

Med helsing

	

-v--,<Arvid Blindheim Petter E Jenset

	

fylkeskultursjef rådgivar fysisk aktivitet



Nesset kommune v/Teknisk Drift
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Nesset kommune Arkiv: A22 

Arkivsaksnr: 2014/72-4 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 10/14 01.04.2014 

Nesset kommunestyre 31/14 24.04.2014 

 

Skolefritidsordninga ved Eresfjord barne- og ungdomsskole, endring av 

vedtektene 

Vedlegg 

1 Skolefritidsordninga ved Eresfjord barne- og ungdomsskule 

2 Foreløpig svar ang. endring av vedtektene 

3 Vedtekter SFO 

 

 

Rådmannens innstilling 

Vedtektene for skolefritidsordninga i grunnskolen i Nesset endres slik:  

 

Grunnlag: 

 2. Nesset kommune eig og driv SFO som ein heilskapeleg del av verksemda i skulen.  

SFO blir oppretta i dei krinsane der minst 6 barn er påmelde ordninga ved utgangen av april. 

Ved færre enn 6 påmelde kan rektor organisere SFO i kombinasjon med andre tilbod viss det er 

økonomisk forsvarleg. 

 

Eikesdal skule er unnateke dette kravet.Der må ein vurdere behovet få år til år. 

 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014 

Vedtektene for skolefritidsordninga i grunnskolen i Nesset endres slik:  

 

Grunnlag: 

 2. Nesset kommune eig og driv SFO som ein heilskapeleg del av verksemda i skulen.  



SFO blir oppretta i dei krinsane der minst 6 barn er påmelde ordninga ved utgangen av april. 

Ved færre enn 6 påmelde kan rektor organisere SFO i kombinasjon med andre tilbod viss det er 

økonomisk forsvarleg. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

FAU ved Eresfjord barne- og ungdomsskole har bedt om at vedtektene for skolefritidsordninga (SFO) 

endres. Det ønskes endring for 2 forhold: 

1. Unntak fra kravet om min. 6 påmeldte for å ha SFO-tilbud 

2. Tilbud om SFO før skolestart 

 

Vedtektene for SFO i Nesset kommune ble sist revidert 20/5-10. Skoleåret 2012/13 og 2013/14 har 

Eresfjord barne- og ungdomsskole hatt dispensasjon fra vedtektene på den måten at det har vært gitt 

SFO-tilbud også til mellomtrinnselever. Dette har vært begrunnet i for få småskolelever (mindre enn 

6) men også i at det er behov for tilsyn av elever fra Eikesdal som venter på skoleskyss hjem. 

 

I brevet fra FAU henvises det til at Eikesdal skole har vært unntatt fra kravet om 6 påmeldte og at det 

vil være rimelig at også Eresfjord barne- og ungdomsskole har slik ordning. 

 

§13-7 i Opplæringslova regulerer SFO:(1. og 2.ledd) 
«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med 
særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 
 
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, 
funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma 
barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.»  

Vurdering 

1. Endring av vedtektene pkt. 2 om minimum 6 påmeldte.  
Kravet om min. 6 påmeldte er økonomisk motivert, dvs. at det skal sikres ei viss foreldrebetaling for å 

finansiere bemanning. Ved veldig få barn (1-5) vil det bli forholdsvis dyrt å opprettholde SFO. Ved 

Eresfjord barne- og ungdomsskole vil elevtallet i 1.-4.kl. variere mellom 9 og 14 i årene fram til 2017. 

Dvs. at ca. halvparten (40-70%)  av elevgrunnlaget må melde seg på hvert år for at det skal etableres 

SFO. Til sammenligning er elevgrunnlaget i ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole mellom 89 og 98 i 

samme periode, dvs. at 6-7% av elevgrunnlaget må melde seg på for at det skal etableres SFO.   

 

Det har de siste årene vært vanskelig å få nok påmeldte. Ved Eresfjord barne- og ungdomsskole har 

det siste skoleår vært etablert ei løsning med kombinasjon av SFO og tilsyn for elever fra Eikesdal. 

Elever fra Eikesdal, som ikke har full skoledag (1.-7.kl.), må vente på skolen til ordinær skoleskyss 

etter full dag. Til disse elevene må skolen ha tilsyn og dette er gjort i samarbeid med SFO. Denne 

ordningen gjør at kommunen sparer penger på skyss. 

 

Kravet om 6 påmeldte er i utgangspunktet i kommunens interesse. For foreldre er det uviktig om det er 

2 eller 8 barn på SFO. Foreldre har først og fremst behov for å ha tilsyn etter skoletid (evt. før) for sitt 

barn pga. jobb mm. Ved Vistdal skole har det ikke vært SFO siste åra. Det er rimelig at evt. endring i 

vedtektene om minimumspåmelding også gjelder Vistdal skole. 

 

I forarbeidene til §13-7 i Opplæringslova (Skolefritidsordninga) presiseres det at kommunen ikke er 

forpliktet til å ha SFO ved hver skole: 

 



«Departementet vil bemerke at kommunens plikt etter forslaget ikke gir noen korresponderende rettighet for den 

enkelte elev. 
Forslaget innebærer også at kommunen bare skal ha et tilbud i den grad det er etterspørsel etter 
skolefritidsordning. Hvis det ikke er etterspørsel om skolefritidsordning før skoletid, men bare etter skoletid, 
plikter kommunen bare å tilby plasser etter skoletid. 
Etter forslaget er kommunene ikke pålagt å ha et bestemt antall plasser, og heller ikke plikt til å ha tilbud ved 
mer enn èn av skolene i kommunen. Kommunen bestemmer derfor hvor mange plasser den vil stille til rådighet 
og hvor plassene skal stilles til rådighet, for eksempel i form av familiefritidsordninger. Etter departementets 
vurdering oppfyller kommunen lovens krav, selv om det bare er tilbud om privat skolefritidsordning i 

kommunen.» (Merknader fra Ot.prp. nr.60(1997-08) 

 

Det er altså opp til kommunen hvordan SFO-tilbudet skal organiseres, og tilbudet kan tilpasses 

etterspørselen. Vedtektenes bestemmelse om min. 6 påmeldte er å tilpasse opprettelse av SFO til 

etterspørselen. Ordningen blir forholdsmessig dyr for kommunen ved få elever i SFO.  Det er sentralt 

lagt til grunn en tredeling av finansieringen av SFO mellom stat-kommune-foreldrebetaling. For 2013 

utgjør foreldrebetalingen ved Eresfjord skole opp i mot 32%, men dette skyldes altså at også elever fra 

mellomtrinnet er tatt inn på ordningen og at antallet dermed er oppfylt.  

Det er også lagt til rette for en kombinasjon mellom SFO og tilsyn for elever som venter på 

skoleskyss. Dette gjelder bare så lenge det er elever fra Vike/Eikesdalen ved skolen. 

 

Bestemmelsen om min. 6 påmeldte bør opprettholdes. Rektor kan avgjøre om det skal gis tilbud om 

SFO i kombinasjon med andre tilsynsordninger og for elever på 5.-7.trinn dersom dette er 

hensiktsmessig for skolen. 

  

 

 

2. Morgentilbud ved SFO 

FAU ved Eresfjord barne- og ungdomsskole ber om at det etableres morgentilbud. Det nevnes 

muligheten for tilbud i samarbeid med barnehagen, men dette utløser da et skyssbehov som må løses. 

Ekstra skyss vil også påføre kostnader. Barnehagen opplyser at bemanninga om morgenen i Eresfjord 

varierer nærmest fra dag til dag alt etter behov. Et forutsigbart tilbud om morgentilbud kan derfor 

utløse ekstra bemanning i barnehagen  

Den beste ordninga er et morgentilbud ved skolen. Da unngås skyssen mellom barnehage og skole. 

Men det utløser samtidig behov for bemanning og ordninga blir dyr ved få elever påmeldt.  

Økonomiske konsekvenser 

Slik forslaget til vedtektsendring er utformet vil det ikke påløpe ekstra utgifter 

 

Betydning for folkehelse 

Vedtektsendringen vil gi større anledning til å etablere SFO ved de små skolene enn i dag. Hvis dette 

kan lette familiers dagligliv har det positiv betydning for folkehelsa. Men tilbudet er fortsatt 

uforutsigbart fra år til år. 



2. o
Foreldrearbeidsutvalget

Eresfjord Skule

v/ leder Tanja Ydsti Eresfjord 14.01.2014

Rådmannen i Nesset

6460 EIDSVÅG

SKULEFRITIDSORDNINGA VED ERESFJORDSKULE

Fra høsten 2014 blir det 10 elever på barnetrinnet ved Eresfjord Skule. I vedtektene for SFO kreves

det 6 påmeldte for å gi et tilbud. Det er høg prosentandel av småskuleelevene. Me frykter at 6

påmeldte vil holde hardt, at dette tilbudet vil falle vekk og ramme de som treng det hardt. Me skriv

dette såpass tidlig på året med håp om at ting kan planlegges og organiseres i god tid før skolestart til

beste for barn og voksne i Eresfjord /Eikesdal. Me vil altså anmode om at det jobbes for å

opprettholde tilbudet.

De to siste åra har det vært som en dugnad for å få fylt opp søkerantallet slik at SFO opprettholdes.

Det blir feil at de som egentlig ikke trenger plass føler seg «presset» til å søke for ikke å ødelegge for

andre.

I vedtektene står det i §2 om Eikesdal skole at den er unnateke kravet om 6 påmeldte. Eikesdal skole

er no nedlagt, og snart står vel Eresfjord Skole i den samme stilling som Eikesdal gjorde; at vi kan få

unntak fra vedtektene og vurderes fra år til år?

Det vil være fornuftig syns me at kravet til påmeldte står i samsvar med elevgrunnlaget. I Eresfjord

Barnehage har krav om antall barn for å holde åpent blitt redusert (høsten 2009) fra 4 til 2.

Morgentilbud ved SFO.

Vedtektenes §5 sier at morgentilbud kan gis i barnehagen dersom det er kapasitet. Det må bli opp til

barnehagen å vurdere om det er. Men de som pendler ut av bygda på jobb er avhengige av et tilbud

før skoledagen tar til. Utfordringa blir skyss fra barnehage til skole. Dette bør det la seg gjøre å finne

ei praktisk løsning på før skolestart. For eksempel om skolebussen kjører oppom Trygdeheimen om

morgenen, der er det god plass å snu med den vesle skolebussen. Småbarnsforeldre som pendler og

ikke har familienettverk må ha en reel mulighet til å kunne være i arbeid, det er få arbeidsplasser i

bygda.

Håper på positivt svar

Med vennlig hilsen

aiwk,Ncuts.G.
Tanja Ydsti Marianne Nauste



Nesset kommune 

Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Foreldrearbeidsutvalget v/Eresfjord skule
v/Tanja Ydsti
6470  ERESFJORD

Foreløpig svar

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2014/72-3 Frode Sundstrøm, 71 23 11 55 06.03.2014

Foreløpig svar ang. endring av vedtektene

Vi har mottatt Deres brev av  14/1-14
Til orientering opplyser vi at saken behandles av Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i 
møte 1.april -14 og avgjøres i Nesset kommunestyre i møte 24.april -14.
Ved en eventuell henvendelse ber vi om at saksnummeret, som er 2014/72 , oppgis.
Vi regner med at saken kan avgjøres innen 1.april, og De vil deretter få skriftlig beskjed.

Med hilsen

Frode Sundstrøm
skolefaglig rådgiver

Kopi til:
Hilde Toven
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