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Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 12.02.2015 

Tidspunkt: 14:00 – 17:00 

 

Invitasjon og påmelding til felles kommunestyremøte i ROR på Seilet mandag 23. februar 

kl. 17.30 – 21.00. Felles avreise fra kommunehuset kl. 16.15. 

 
Orientering om ny organisering i IKT Orkidé v/styreleder Per Ove Dahl 

 
Orientering om arbeidet i Villreinnemda for Snøhetta og Knutshø v/Karianne Rindli og 

Hogne Frydenlund 

 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng 

ordfører politisk sekretær 
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Referat frå Fylkesmøte i LVK 

Nesset kommune, 4. desember 2014 

 

Deltakarar:   

Mons Otnes, Rolf Jonas Hurlen, Anne Grete Klokset, Ståle Refstie, Gunnvald Granmo, Lars 

Olav Hustad, Oddbjørn Vassli, Tor Helge Stavdal, Anne Nygård, Jan Helgøy, Eivind Hasle, 

Trond Håskjold og Knut Haugen. 

 

Ordførar Rolf Jonas Hurlen ønska deltakarane velkommen til Nesset kommune.   

Mons Otnes (styremedlem landsstyret) leia møtet. 

Torfinn Opheim (styreleiar i LVK) hadde desssverre meldt avbud til møtet. 

 

Innleiing / informasjon frå landsstyret ved Mons Otnes 

Presentasjon av deltakarane i møtet. 

Orientering frå strategimøte i LVK 27.-28. nov 2014       

Torfinn Opheim har teke leiinga / rollen i LVK på ein god måte.  Meir tillitsvaltstyrt enn før. 

Repr. frå kommunane har ikkje tilgang til «styrerommet» på LVK sine heimesider.  

Fylkesmøtet ber LVK om at dette blir vurdert. 

Ønske om nytt fylkesmøte i LVK i løpet av våren (april) 2015.     

Torgeir Aarvåg (rådmann Hemne) er valt inn som ny medlem i Energirådet. 

 

Framtidige kraftinntekter i lys av kommunereformen 

Kommunereform var aktuelt tema også der.     

Haldninga i kommunane?   Hva skjer med kraftinntektene og kraftfond til spesielle formål? 

LVK vil bistå kommunane for å kunne vere best muleg rusta gjennom kommunereformen.   

Kjenneteiknet til ein LVK-kommune er stort areal, ca 4000 innbyggarar (nedgang), store 

avstandar og spredd busetting, samt at det er vanskeleg å skaffe fagkompetanse. 

Det kom fram ønske om at kommunane i fylket måtte samarbeide om utredningsarbeidet 

knytta til felles utfordringar omkring kraftinntekter.   

 

 

Miljørevisjonar i vassdraga våre 

Det vart orientert om status frå kommunane som er i gang med revisjonsarbeidet.   

 

Valordning i LVK 

Brev er utsendt til kommunane der vi blir beden om å gje uttale. 

4 kandidatar frå fylket til valkomiteen.  Ingen bruk av fullmakter. 

Det vart spørsmål om landsstyremøtet skal vere før (som i dag) eller etter valet.  

Ståle Refsti foreslo at det kunne vere før stortingsval og etter kommunestyreval. 

 

 

Informasjon frå eiendomsskatteutvalet (ESU) 

Trond Håskjold (medl. i utvalet) gjennomgjekk aktuelle utfordringar og viktige moment for å 

stille seg i rett posisjon for å få den eiendomsskatten kommunane har krav på.  Viktige å følge 



med m.a. investeringar som blir gjort i anlegga – samt vere oppdaterte på dei reglane som 

finst på området.    

 

Diverse / eventuelt 

Viktig at kommunane sørger for at fleire har kunnskap om LVK, kraftinntekter, 

eigedomsskatt mv.  Sørg for å skolere opp fleire.   Dette er m.a. påpeika frå sekretariatet i 

LVK v Caroline Lund. 

 

Valg av hotell til LVK sine møter og kurs.  Kanskje bør LVK velge andre typer hotell enn 

Holmenkollen Park og Grand Hotell, med tanke på signalet det gir vidare til kommunar og 

andre.   

 

 

 

Surnadal, 12.01.2015 

 

Knut Haugen 

referent 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 125/14 20.11.2014 

Nesset kommunestyre 99/14 11.12.2014 

Nesset kommunestyre 10/15 12.02.2015 

 

Invitasjon om deltagelse i ny organisering av IKT Orkide 

Vedlegg 

1 Invitasjon om deltagelse i ny organisering av IKT Orkidé 

2 Sluttrapport Ny organisering IKT Orkidé v12 

3 Grunnlag for saksframlegg Reorganisering 07.10.14 

4 IKT Orkide - Forslag samarbeidsavtale 

5 IKT Orkide - Forslag nye vedtekter 

6 Vedtekter har vært gjeldende fra 1.01.2008 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune ønsker å fortsette samarbeidet i IKT Orkidé, men ønsker ikke å endre gjeldene 

vedtekter fra 01.01.2008. Nesset kommune ber om at omorganiseringsprosessen i IKT Orkidé utsettes 

inntil ny kommunestruktur er vedtatt.  

 
 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

Nesset kommune ønsker å fortsette samarbeidet i IKT Orkidé, men ønsker ikke å endre gjeldene 

vedtekter fra 01.01.2008. Nesset kommune ber om at omorganiseringsprosessen i IKT Orkidé utsettes 

inntil ny kommunestruktur er vedtatt.  

 

 
 



Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Ordføreren foreslo å utsette saken til kommunestyremøtet i februar 2015 og behandle den med 

styreleder i IKT ORKidé tilstede. Det er ønskelig med mer informasjon om konsekvensene av å evt. si 

nei til invitasjonen om deltagelse i ny organisering. 

 

Det var enstemmig enighet om dette. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Saken utsettes til kommunestyremøtet i februar 2015 og behandles med styreleder i IKT ORKidé 

tilstede. Det er ønskelig med mer informasjon om konsekvensene av å evt. si nei til invitasjonen om 

deltagelse i ny organisering. 

 

 
 

Saksopplysninger 

Prosessen med omorganisering av IKT Orkidé startet første halvår 2013. Bakgrunn og formål er 

beskrevet i prosjektets sluttrapport (se vedlegg 2). IKT Orkidé sitt styre behandlet denne rapporten i 

styremøte 29.08.2014. Det ble gjort følgende vedtak: 

Styret ber om at kommunene inviteres til ny organisering av IKT Orkidé, med svarfrist 31.12.14 

Styret godkjenner Vedtekter og Samarbeidsavtale med de endringer som er kommet i møte. 

Styret oversender saken til regionrådet på Nordmøre med anmodning om en anbefaling om at 

kommunene slutter seg til «Ny organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT funksjoner». 

Sluttrapporten skal behandles i de 13 deltakerkommunene innen 31.12.2014.  Evt. gjennomføring av 

omorganiseringen starter 01.01.2015 og skal være sluttført innen 31.12.2016.  

Dagens samarbeid bygger på vedtekter vedtatt av alle 13 deltakerkommunen gjeldene fra 01.01.2008 

(Se vedlegg 6). Samarbeidet er organisert etter kommunelovens § 27. Skal disse vedtektene endres 

kreves det likelydende vedtak i alle 13 deltakerkommuner. 

Forslaget bygger på at en omorganisering skal følge nye vedtekter etter kommunelovens § 27, (Se 

vedlegg 5). I tillegg skal det inngås en samarbeidsavtale for det interkommunale IKT-samarbeidet – 

IKT Orkidé drift etter kommunelovens § 28 b. ( Se vedlegg 4). 

 

Daglig leder i IKT Orkidé, Steinar Holm, orienterte Nesset i formannskapet om saken i møte den 

23.10.14.  



Vurdering 

Denne saken handler om hvilke konsekvenser det har for Nesset kommune å si ja eller nei til nye 

vedtekter (vedlegg 5) og ny samarbeidsavtale (vedlegg 6) gjeldene fra 01.01.2015. 

I denne vurderingen må også konsekvensene for den pågående kommunereformen vurderes. En av de 

mange utfordringene i kommunereformen vil være oppløsning av eksisterende samarbeidsordninger. 

Interkommunale samarbeid har knapt vært oppløst tidligere og det er meget vanskelig å være 

forutseende nok på dette området. For Nesset kommune vil det være spørsmål om hvilke muligheter en 

har til å komme seg ut av et samarbeidsforhold i forhold til de nye vedtektene (vedlegg 5 og 6). Hvilke 

kostnader vil dette påføre kommunen, dersom en i fremtiden skulle komme til at IKT Orkidé 

samarbeidet ikke ivaretar Nesset kommune sine interesser eller er hensiktsmessig i forhold til ny 

kommunestruktur? 

De viktigste endringene i vedtektene for IKT Orkidé og samarbeidsavtalen for IKT Orkidé drift 

fra 01.01.2015 (vedlegg 5 og 6): 

 

       Fra 01.01.2017 skal ca. 30 årsverk tilsettes i Kristiansund kommune (vertskommune etter 

kommuneloven § 28b. IKT Orkidé - drift) Dette gjøres ved virksomhetsoverdragelse etter 

arbeidsmiljøloven som i praksis ikke gir de ansatte noen valgmuligheter. De kan reservere seg 

men vil i praksis bli oppsagt fra sin opprinnelige kommune. Det blir opprettet ny lederstilling 

som får personalansvar for disse årsverkene. De ansatte følger Kristiansund kommune sine 

personalpolitiske retningslinjer og generelle bestemmelser i Hovedtariffavtalen. For dagens 

IKT ansatte skal kontor- og fremmøtested være uendret for å sikre lokal tilstedeværelse i alle 

deltakerkommuner. Dersom noen slutter i disse stillingene skal de som ansettes på nytt 

primært ha samme kontor- og fremmøtekommune. For stillinger opprettet etter 01.01.2015 

fastsetter vertskommunen kontor- og fremmøteplass. 

 

Rådmannen har registrert at en av grunnene til den foreslåtte omorganiseringen var:  

 

« Frikjøpte ressurser i samarbeidets driftsteam er ikke sentralisert på et felles kontor. Dette 

gjør det utfordrende å lede personalet og jobbe som et team. Det skaper heller ikke et 

kompetansemiljø» 

 

Det hjelper på å få instruksjonsmyndighet over medarbeiderne, med det er neppe en ideell 

løsning for å utvikle et kompetansemiljø at medarbeidere skal ha kontorplass i 13 kommuner. 

Personlig brukerservice skal skje gjennom et sentralisert «Help desk» system. Dersom 

kommunene ikke mener dette er bra nok «lokal/personlig» service overfor sine brukere, må/kan 

kommunen kjøpe tilbake ressurser fra vertskommunen.   

 

       Daglig leder og 2 rådgivere tilsettes i Sunndal kommune (administrativ vertskommune) etter 

kommuneloven § 27.  Daglig leder har personalansvar for de to rådgiverne. De ansatte følger 

Sunndal kommune sine personalpolitiske retningslinjer med unntak av lønnsfastsetting for 

daglig leder.  Her er det arbeidsutvalget som fastsetter rammene og lønnen. Styreleder blir 

daglig leder sin overordnede. Styreleder velges for 2 år om gangen. 

Disse 3 årsverkene skal ha et styre fortrinnsvis bestående av 13 rådmenn. Vedtak gjøres med 

vanlig flertall. Styret skal ha minimum 4 møter i året. I tillegg opprettes det et eierforum hvor 

politisk og administrativ ledelse får mulighet til å påvirke utviklingen. Eierforumet skal ha 

minst 1 møte i året. Det skal også opprettes et arbeidsutvalg med medlemmer fra styret. (6 

medlemmer).  

 

Styret (fortrinnsvis rådmennene) kan med 2/3 flertall vedta å inngå avtaler som forplikter 

deltakerkommunen økonomisk, f.eks. en avtale om felles fagsystem på et område. (Styret er 



beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede) Før slikt vedtak fattes skal 

varsel om planlagte avtale og oversikt over økonomiske konsekvenser sendes til 

deltakerkommunene. 

 

Den enkelte deltakerkommune kan reservere seg mot deltakelse i enkeltavtaler før 

tilbudsinnbydelse, dersom ett av de følgende vilkår er oppfylt: 

 

a) Kommunen kan dokumentere at de ikke har behov for et IKT system på det aktuelle 

området. Dersom kommunen har et annet IKT system på området, er dette ikke 

grunnlag for reservasjon. 

b) Kommunen deltar i et interkommunalt tjenestesamarbeid, hvor ansvar for IKT- 

system ligger hos tredjepart. 

 

Dette betyr at 9 av 13 rådmenn kan beslutte å innføre f.eks. et felles fagsystem som forplikter 

kommunen økonomisk. Dette er et styringssystem som i praksis vil avskaffe politisk styring 

over IKT kostnader i kommunene og overføre dette til en 2/3 flertalls- beslutning blant 13 

rådmenn i deltakerkommunene. For Nesset kommune kan et slikt styringssystem føre til at vi 

må skifte fagsystem som vi har i dag og eventuelt ta i bruk andre felles systemer som blir 

besluttet i et fremtidig IKT-styre.  

 

Før Nesset kommune har tatt stilling til fremtidig kommunestruktur, vil det ikke være 

hensiktsmessig å delta i en organisering som kan pålegge oss å delta i økonomisk dekning av 

nye IKT-systemer som vår «nye kommune» ikke ser behov for.   

 

Det er umulig for rådmannen å være forutseende når det gjelder fremtidig kommunestruktur, 

men generelt vil en si at en bør utvise forsiktighet når det gjelder å inngå nye eller endre 

interkommunale samarbeidsavtaler frem til ny kommunestruktur blir avklart. Rådmannen 

forutsetter at dette seinest blir vedtatt av Stortinget sommeren 2017.  

 

 Deltakerforholdet i IKT Orkidé (nye vedtekter og samarbeidsavtale gjeldene fra 01.01.2015) er 

uoppsigelig frem til 01.11.2019.  

Dagens vedtekter har en oppsigelsestid på ett år. Oppsigelsesfrist er 31. oktober. 

 

       Det er viktig for kommunen å gjøre seg kjent med hvilke forpliktelser en har ved evt. 

oppsigelse/oppløsning av samarbeidet. Her må en sammenligne gamle og nye vedtekter samt 

se på forpliktelsene i den nye samarbeidsavtalen. 

 

I de nye vedtektene § 15 Økonomi (vedlegg 5), 3 avsnitt heter det: Kostnader og andre 

forpliktelser dekkes ved at 70 % fordeles etter innbyggerantall og 30 % fordeles likt mellom 

kommunene. I enkelte anskaffelser og prosjekter kan styret 

unntaksvis vedta å bruke annen fordelingsnøkkel der dette er naturlig. 

(Setningen merket kursiv er ny i vedtektene) 

Fordelingsnøkkelen justeres i samsvar med innbyggertallet pr 1. januar foregående år. 

(Eksempel: Fordelingsnøkkelen for 2015 er utarbeidet etter innbyggertallet pr. 1.1.2014). 

I § 18 siste avsnitt er det kommet inn et nytt avsnitt: 

Kommuner som trekker seg fra samarbeidet eller ved opphør av samarbeidet forplikter 

deltakerkommunene for sin andel av pensjonsforpliktelsene.  

  

I samarbeidsavtalen (vedlegg 4) pkt. 12 Opphør: Oppsigelse/oppløsning heter det i de 4 siste 

avsnittene:  

 



Kommuner som trer ut av samarbeidet, får ikke med seg noe av felles datautstyr/infrastruktur. I 

tillegg må uttredende kommune svare for sin andel av det økonomiske ansvaret knyttet til alle 

IKT ORKidé Drift sine forpliktelser, for hele den aktuelle avtaleperioden, slik at de øvrige 

kommuner ikke påføres økonomiske ulemper. Hver deltagerkommune svarer for sin andel av 

forpliktelsene. Andelene mellom deltakerkommunene er i utgangspunktet like, hvis det ikke er 

grunnlag for en annen fordeling i det konkrete tilfellet. 

 

Hvis en kommune trekker seg fra samarbeidet/ved opphør av samarbeidet er vedkommende 

kommunene/alle deltagerkommunene ansvarlig(e) for sin andel av fremtidige 

pensjonsforpliktelser, herunder AFP, for de personer som var ansatt i IKT Orkidé drift på 

tidspunktet for uttreden/opphør av samarbeidet. 

 

Ved opphør vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som omfattes av 

samarbeidsordningen. Vertskommunen skal i et slikt tilfelle opptre konstruktivt og ryddig, for å 

legge til rette for at uttreden ikke kompliseres unødvendig. Kommunen som trer ut, må likevel 

kompensere vertskommunen for aktuelt ekstraarbeid. 

 

Ved opphør av samarbeidsavtalen skal virksomhetsoverførte stillingsressurser og tilhørende 

arbeidsgiveransvar tilbakeføres til den respektive deltakerkommunen (jfr. pkt. 4.6). 

Tilbakeføring av de ansatte skal skje i samsvar med arbeidsmiljølovens § 16 om 

virksomhetsoverføring. Eksisterende lønnsvilkår, arbeidsvilkår og pensjonsvilkår videreføres 

under ny arbeidsgiver. 

Enhver uenighet vedr. evt. oppløsning av et interkommunalt samarbeid skal søkes løst i 

minnelighet gjennom forhandlinger. De nye vedtektene for IKT Orkidé (§ 27- samarbeid) samt 

samarbeidsavtalen for IKT Orkide drift (§ 28 b vertskommune) vil gi økte kostnader for Nesset 

kommune ved en evt. oppsigelse/oppløsning av selskapet i fremtiden. 

 

I pkt. 13 i samarbeidsavtalen – Endring av avtalen heter det:  

Endringer i denne avtalen som omfatter forhold angitt i kommunelovens § 28-1e kan bare 

gjøres etter likt vedtak i alle deltakerkommunenes kommunestyrer. Dette handler om det 

økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen. 

 

Andre endringer kan besluttes ved enighet mellom vertskommunen og styret i IKT ORKidé, og 

med 2/3 flertall i styret. Det er litt uklart for rådmannen hva en mener med andre endringer, 

men disse «andre endringene» blir uansett gjenstand for 2/3 flertallsbeslutning blant 

rådmennene.   

Nye kommuner kan innlemmes i ordningen dersom de er tatt inn som medlemmer i IKT Orkidé. 

 

 

Som en ser av innstillingen fra rådmannen i saken, har en ikke valgt å bruke det «ferdiglagde» 

saksfremlegget til reorganisering av IKT Orkidé, utarbeidet av Steinar Holm, daglig leder IKT Orkidé 

(Se vedlegg 3). Dersom kommunestyret ikke er enig i rådmannens vurderinger i denne saken ligger 

forslag til vedtak på side 3 i dette saksfremlegget. 

 

Noen kommentarer/vurderinger knyttet til vedlegg 3. pkt. 4 – Andre saksopplysninger: 

 

4.1. Uklarhet knyttet til ROR kommuners videre deltagelse:  
Etter at sluttrapporten ble lagt fram har det kommet signaler fra kommuner som deltar i vårt IKT 

samarbeid, men som tilhører ROR, om at de er usikker på sin videre deltagelse i IKT Orkidé. Det kom 

et forslag fra ordførerne i de tre aktuelle ROR kommunene: Fræna, Eide og Nesset (deltar både i 

ROR/Orkide) om en hurtig sammenslåing av IKT Orkide og ROR IKT. Det er ikke realistisk. 
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Rådmannen er enig i at dette er urealistisk på kort sikt.  

ROR er helt klar på at de ønsker å bygge opp sitt eget IKT samarbeid, og er godt i gang med denne 

prosessen. IKT Orkidé (og regionrådet, Orkidé) mener at tidsrammen for en mulig sammenslåing bør 

være Kommunereformens tidsramme. Følgende invitasjon er sendt til ROR & ROR IKT:  

«IKT Orkidé/Orkidé ønsker at IKT samarbeidene i Orkide og ROR videreutvikler samarbeidet. Det 

bør være en målsetning at våre IKT samarbeid fusjonerer i forbindelse med gjennomføringen av 

kommunereformen». 

På ledermøte/styremøte i IKT Orkidé 19.6 og 20.6. ble det lansert et alternativt forslag for ROR 

kommunene dersom de ønsker å gå ut av vårt samarbeid (over til ROR IKT).  

1.     IKT Orkidé foretar nødvendig reorganisering som foreslått i dette dokumentet. 

2.     ROR kommunene (en eller flere) som ikke ønsker å fortsette som fullverdig medlem kan i en 

tidsbegrenset periode delta som driftspartner. 

Nesset kommune ønsker ikke å gå ut av IKT Orkide samarbeidet på nåværende tidspunkt og mener en 

både faglig og økonomisk lever godt med dagens vedtekter noen år til. Hva som ligger i begrepet 

driftspartner og hvilke forpliktelser kommunen blir stilt ovenfor her, er for uklart slik det er beskrevet i 

pkt. 4.1.    

4.2 Konsekvenser ved å svare nei 

Sluttrapporten beskriver tydelig hvorfor det er behov for å organiseres IKT Orkidé på en ny måte. 

Kommuner som ikke ønsker å være med på omorganiseringen må ta høyde for å løse sine IKT 

tjenester selv, eller slutte seg til et annet IKT samarbeid (slik som ROR IKT). 

Rådmannen ønsker ikke å kommentere denne setningen, (den uthevede setningen) men minner 

kommunestyret på at IKT Orkidé de siste 15 årene er bygd på prinsippet om konsensus (likelydende 

vedtak i alle kommuner). Alle deltakerkommunene har fulgt gjeldene vedtekter. 

 

IKT Orkidé vil behandle saken så snart svarene fra kommunene foreligger (planlagt til 9.1.15). Styret 

kan da avgjøre om omorganiseringen skal iverksettes. 

Dersom IKT Orkidé velger og fortsetter sin nåværende organisering vil vi fortsette utviklingen med å 

bygge opp felles IKT tjenester i tillegg til de lokale tjenestene som i dag. Erfaringene fra vårt og andre 

samarbeid viser at dette er en dyrere og mindre effektiv løsning enn den som foreslås her. Med langt 

dårligere kvalitet. 

Oppsummering:  
Fremveksten av interkommunale samarbeidsordninger har vært stor de siste årene. Hovedgrunnen til 

dette er nok at fagmiljøer har blitt for små. Kompleksiteten i måten slike ordninger har vært styrt på er 

for vanskelig å sette seg inn i, og dette kan fort blir et demokratisk problem. Særlig komplekst blir det 

når vedtekter og samarbeidsavtaler skal styre slike samarbeid.  

Det er umulig for kommunene å kunne påvise gevinstrealisering i slike samarbeidsordninger, og de 

fleste samarbeid fungerer slik at deltakerkommunen betaler det vertskommunen ber om. 

Interkommunale samarbeidsordninger er i liten grad gjenstand for kostnadsreduksjoner i 

budsjettarbeidene i kommunene. Blir det overskudd i samarbeidsordningen settes ofte dette på 

disposisjonsfond. Blir det underskudd deles regningen mellom samarbeidskommunene. 

 

Måten en nå har foreslått å organisere IKT Orkidé på (etter kommuneloven § 27 og 28 b) er for folk 

flest relativt vanskelig å forstå.  Styringsmodellen er kostnadskrevende ved at fortrinnsvis 13 rådmenn 

skal møtes min. 5 ganger i året (i styret og eierforumet i § 27 samarbeidet).  

Det at kommunene skal ha to vertskommuner (Sunndal for § 27 samarbeidet og Kristiansund for § 28 

b samarbeidet) virker også unødig kompliserende.  



Det at den «reelle» makten er flyttet fra kommunestyrene og over til 2/3 flertallsbeslutning blant 

rådmennene i de 13 kommunene har utfordringer.  Her må hver enkelt kommunestyrerepresentant 

vurdere om det i sin ytterste konsekvens skal være mulig for et interkommunalt samarbeid å «pålegge» 

kommunen kostnader gjennom et 2/3 flertallsvedtak blant rådmennene.  

Om fremtidig kommunestruktur vil bli robust nok til å unngå interkommunale tjenestesamarbeid er vel 

tvilsomt.  Ved en evt. ny kommunestruktur vil nok behovet for interkommunale samarbeidsordninger 

bli redusert. Det er grunn til å tro at fremtidige interkommunale samarbeidsordninger vil måtte fungere 

over vesentlige større geografiske områder. 

IKT Orkidé har bygd stein på stein gjennom 15 år. Nesset kommune er godt fornøyd med samarbeidet 

og ønsker å fortsette dette samarbeidet etter gjeldene vedtekter.  

Etter en helhetsvurdering ønsker ikke rådmannen en slik omorganisering nå. Hovedgrunnene til dette 

er den pågående kommunereformen. Å knytte seg til nye vedtekter og ny samarbeidsavtale vil påføre 

den «nye kommunen» økte kostnader, dersom dette ikke er hensiktsmessig i forhold til ny 

kommunestruktur. 

Som det fremgår av denne saksutredningen er rådmannen ikke enig at det er behov for å omorganisere 

IKT Orkidé nå. Kommunene lever godt med dagens organisering noen år til.   

Nesset kommune ønsker å fortsette samarbeidet i IKT Orkide, men ønsker ikke å endre gjeldene 

vedtekter fra 01.01.2008. Nesset kommune ber om at omorganiseringsprosessen i IKT Orkide utsettes 

inntil ny kommunestruktur er vedtatt.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

 

 

Til medlemskommunene i IKT Orkide 

 

 

  Kristiansund, 06.10.14 

 

 

Ny organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT funksjon. 

Invitasjon om deltagelse i ny organisering. 

 

IKT Orkidé har de siste to årene arbeidet med ulike modeller for framtidig organisering. 

Styret har nå vedtatt å sende invitasjon om ny organisering til kommunene med svarfrist 31.12.14. 

Regionrådet på nordmøre (ORKidé) anbefaler kommunene å slutte seg til ny organisering. 

Forslaget om organisering av IKT Orkidé medfører også en ny måte å organisere den enkelte 

kommunes IKT funksjon. 

Vi mener å ha utarbeidet et helhetlig forslag som ivaretar ønske om gode felles løsninger, og den 

enkelte kommunes behov for gode tjenester med lokal service. 

Organisasjons modellen som ligger til grunn for vårt forslag er brukt av mange IKT samarbeid de 

siste årene. Blant annet IKT samarbeidet i ROR og eKommune Sunnmøre (Ålesund). 

Ny organisering innebærer at IKT Orkidé fortsetter som et § 27 samarbeid som i dag, men at IKT 

drift samles under en felles ledelse og koordinering i IKT Orkidé Drift som organiseres som et §28-

1.b samarbeid med Kristiansund kommune som vertskommune. Men at IKT ansatte skal ha samme 

arbeidsted/oppmøtested som i dag. 
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Det har vært en omfattende prosess med stor grad av medvirkning fra de IKT ansatte og 

tillitsvalgtrepresentasjon i prosjektgruppa. Vi har spurt ordførere og rådmenn om sentrale spørsmål 

om organiseringen underveis i prosessen. Det har vært avholdt informasjonsmøter for å orientere om 

status i arbeidet. 

 

Vedlagt saken er: 

 «Sluttrapport forprosjekt Framtidig organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT-
funksjoner, ver 1.2 datert 4.06.14» 

 Vedtekter for IKT Orkidé (§27 samarbeid) 

 Samarbeidsavtale for det interkommunale IKT samarbeidet IKT Orkidé Drift (§28-1.b 
samarbeidet) 

 Grunnlag for saksframlegg 
(Kan brukes av kommunene i arbeidet med å lage sin egen saksframstilling) 

 

I utsendt budsjett for IKT Orkidé 2015-2018 er «Reorganisering av IKT Orkidé» lagt inn som et nytt 

prosjekt. Her framkommer både endring av driftskostnader og investeringskostnader knyttet til 

prosjektet. 

 

Økonomi 

Samlet vil innføring av nye organisering medføre en øking i årlige driftsutgifter på kr. 3.2 mill, 

samtidig forventes kr. 5.7 mill. i besparelse gjennom standardisering av løsninger, dvs. 

nettobesparelse på kr. 2.5 mill i årlige totalkostnader samlet for våre kommuner. 

 

Innføring av ny organisering har et investeringsbudsjett på kr. 3.75 mill (over to år 2015/2016). 

 

Detaljer knyttet til hver enkelt kommunes framtidige kostnader er beskrevet i Sluttrapporten, men det 

er viktig at den enkelte kommunen kontrollerer/vurdere/justerer sine tall med hensyn til: 

 Tallene i sluttrapporten er fra 2013 

 At tallene kommune har gitt fra seg i kartleggingen er riktig, ref. Sluttrapporten side 22 

 At antall IKT årsverk i kommunen stemmer ref. Sluttrapporten side 18 

 Hvor stor IKT ressurs kommunen ønsker å frikjøpe til eget bruk 

 

Ved positivt vedtak vil prosessen med ny organisering bli startet opp etter årsskiftet. Prosessen med 

endring av organisasjonen vil ta to år. Fra 1.1.17 samles alle IKT ansatte under samme ledelse i IKT 

Orkidé Drift, med vertskommune Kristiansund kommune. Fra samme dato endres kostnadsfordeling 

av ansatte slik at den enkelte kommune betaler for felles ansatte i forhold kommunes størrelse (etter 

70 /30 regelen) i tillegg til IKT ressurs som kommunen ønsker å beholde til eget bruk (lokale 

oppgaver). 

 

Ber om at kommunene melder sitt vedtak innen 31.12.2014 

 

Kommuner som slutter seg til ny organisering må også signere de nye vedtektene, samt 

samarbeidsavtale med Kristiansund kommune om drift.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Per Ove Dahl       Steinar Holm, 

Styreleder IKT Orkidé     Daglig leder IKT Orkidé. 
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1 Sammendrag

IKT Orkidé er et interkommunalt IKT -samarbeid som har eksistert siden 1997.Samarbeidet
består av alle de 11kommunene på Nordmøre, samt Romsdalskommunene Nessetog Fræna.
IKT Orkidé ble formelt etablert i 2003, og har siden 2008 vært organisert som et formalisert
interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27.

Formålet med IKT Orkidé er å møte felles IKT -utfordringer for deltakerne gjennom innkjøp,
implementering og drift av felles løsninger som ivaretar kommunenes IKT -behov,
imøtekommer myndighetskrav og gir innbyggerne tilgang til døgnåpne kommunale
tjenester.1

IKT Orkidé har, i tråd med tiltak for reorganisering skissert i strategisk plan 2014-2017,
første halvår 2014 gjennomført et forprosjekt for å utarbeide forslag til ny organisering av
IKT Orkidé og IKT -funksjonen i kommunene.
For å møte kravene i mandatet, og komme frem til en sluttrapport med ønsket kvalitet og
innhold, er det gjennomført en omfattende og inkluderende prosessfor kartlegging og
løsningsforslag. Dette dokumentet er sluttrapporten fra forprosjektet.

Etter at styret i IKT Orkidé har behandlet prosjektgruppas anbefalinger, vil forslag til ny
organisering – sammen med strategiplan for 2014-2017– bli sendt til behandling i alle
deltakerkommune ne høsten 2014.

Dagens situasjon

I dag er det store variasjoner fra kommune til kommune på nesten alle IKT -relaterte
områder; nøkkeltall, økonomi, modenhet og tjenestenivå. Variasjonene er trolig en
kombinasjon av at:

- Det er forskjeller mellom kommunene i IKT -effektivitet .
- Det er forskjeller i hvor stor grad den enkelte kommune velger å satsepå IKT -verktøy og

digitalisering.
- Kommunene har i ulik grad fått rapportert inn alle sine tall i kartleggingsarbeidet.

I tillegg viser tall fra kartlegging gjennomført av KS KommIT at Orkidékommunene ligger
gjennomsnittlig lavere enn det nasjonale gjennomsnittet på indikatorer innen kvalitet,
modenhet, tjenesteomfang og digitaliseringsgrad . Dette henger sammen med et kostnadsnivå
innen IKT som ogsåer lavere enn det nasjonale gjennomsnittet.

Konklusjoner og anbefalinger fra forprosjektets egenkartlegging er i stor grad
sammenfallende med KS KommIT sine funn og anbefalinger for IKT Orkidé.
KS KommIT sin overordnede vurdering av IKT Orkidé sin organisering er at:

1 Fra IKT Orkidé sine vedtekter, § 1(Formål) .
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� IKT Ork idés organisasjonsform ser ut til å medføre lave IKT -ledelses- og
-administrasjonskostnader.

� IKT Orkidé har svak sentral styring og begrenset grad av sentralisering. Dette gir
kommunene høy lokal handlefrihet, og gjør det utfordrende å optimalisere
tjenestetilbudet.

� IKT -samarbeidets kombinasjon av sentrale og lokale løsninger, eksempelvisknyttet
til datarom både lokalt og sentralt, ser ut å gå utover helhetsfokus på teknisk
arkitektur inkludert infrastruktur og driftsstabilitet.

� Frikjøpte ressurser i samarbeidets driftsteam er ikke sentralisert på et felles kontor.
Dette gjør det utfordrende å lede personalet og jobbe som et team. Det skaper heller
ikke et kompetansemiljø.

� Frivillighetsprinsippet for deltakelse i felles prosjekter skaper utfordringer kny ttet
til standardisering og harmonisering av IKT -tjenester, samt realisering av
stordriftsfordeler og gevinster.

� Begrenset grad av sentraliserte IKT -tjenester fører til at Surnadal, Sunndal og
Kristiansund leverer ulike nivåer på IKT -kvalitet.

� Høy grad av lokale løsninger ser ut til å skape høy belastning på IKT -ansatte i de
små kommunene. Sunndal påpeker eksempelvisat mange ressurser brukes på
brannslokking istedenfor proaktivt og strategisk arbeid.

� Fellesfaggrupper legger til rette for et godt samarbei d rundt IKT på de ulike
fagområdene på tvers av kommunene. Gevinstrealisering ute i kommunene ser
likevel ut til å fortsatt være en utfordring.

Styrende prinsipper

Basert på innspill fra rådmenn og ordførere i deltakerkommunene og prosjektgruppas
vurdering , leggesfølgendestyrende prinsipper til grunn for ny organisering:

A. Ansvar og oppgavefordeling mellom stor-ORKidé og IKT Orkidé for både formelt og
uformelt interkommunalt samarbeid må avklares.

B. IKT Orkidé skal arbeide for felles standard systemer blant deltagerkommunene, og
deltagelsei samarbeid om dissesystemeneskal ikke lenger værefrivillig.

C. IKT Orkidé skal i økt grad væreen pådriver for digitaliseringsarbeid i kommunene.

D. Faggruppenei IKT Orkidé må styrkes med kompetansepå gevinstrealisering og
endringsarbeid.

E. Dagensjuridiske organisering (§ 27-samarbeid) beholdes for ledelsen (styringsrollen) og
faggruppene (bestillerrollen) i IKT Orkidé.

F. Interkommunal IKT -drift og brukerstøtte (leverandørrollen) skal organiseressom
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 b (administrativt
vertskommunesamarbeid).
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Forslag til ny organisering

Lista under er en sammenstilling av alle hovedanbefalinger i rapporten. Disseer
prosjektgruppas anbefalinger for ny organisering, basert på de styrende prinsippe r over og
resultater fra gjennomførte prosjektaktiviteter:

1. Kommunenes styrerepresentanter må værerådmannen eller noen i rådmannens
ledergruppe.

2. Kommunene må styrke egenbestillerkompetanse på IKT -området, og sørgefor å
beholde nok IKT -ressurser til å ivareta denne.

3. En egen,formalisert samarbeidsgruppe for faggruppeledereskal etableres.Dette skal
væreen arena for å drøfte tverrfaglige problemstillinger, erfaringsutveksling og
kompetanseutvikling. I tillegg må det stimuleres til økt samarbeid på tvers av
faggrupper generelt.

4. Faggruppestruktur må hengetett sammen med felles fagsystemer.Det skal eksistere
faggrupper på alle områder hvor IKT Orkidé har et felles fagsystem.

5. Hver kommune skal etablere en intern «Kommunegruppe» for
faggrupperepresentanter og styremedlem.

6. Felles Servicedesk, med tilhørende ansvar og arbeidsoppgaver for brukerstøtte pr.
telefon og epost, skal etablereshos leverandørrollen i vertskommunen.

7. Felles klientdrift må videreføres og integreres som en del av endret leverandørrolle.

8. Det må gjøresen vurdering om IKT Orkidé selv skal løsedriftsoppgaver omkring
felles servereog Fellespunktet.

9. Tjenestenivåavtaler (SLA-er) må etableresmellom leverandørrollen og de andre
rollene.

10. Arbeidet i faggruppene skal følgesopp tettere av daglig leder.

11. IKT -ansatte i leverandørrollen skal væreansatt i vertskommunen og vil frikjøpes til
lokalt arbeid i den enkelte kommune.

12. En desentral lokalisering anbefalesfor leverandørrollen. Arbeidssted/oppmøtested
for den enkelte IKT -ansatt vil derfor væreuendret, selv om arbeidsgiveransvaret
flyttes.

13. § 27-delen av samarbeidet (styringsrollen og bestillerrollen) videreføres som i dag
med arbeidsgiveransvar i Sunndal og kontorlokaler på Frei.

14. Kristiansund kommune skal værevertskommune (etter kommunelovens § 28 b) for
leverandørrollen, med kontorlokaler på Frei.

15. Ny leverandørrolle i vertskommunen må styrkes med ett årsverk til lederstilling.
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I forslag til ny organisering av IKT Orkidé leggesdet altså opp til en to-deling av samarbeidet,
som illustrert i figuren under.

Konsekv enser ny organisering

Forprosjektet har identifisert en rekke gevinster knyttet til ny organisering. De viktigste er:

1. Økt brukertilfredshet
2. Stordriftsfordeler pga. standardisering
3. Styrket grunnlag for å realisere øvrige, interkommunale samarbeidstiltak

Eventuelle negative effekter på lokale tjenestenivåer i kommunene, samt tiltak for å dempe
disseeffektene, er ogsåbeskrevet.
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Ny organisering vil gi en initiell merkostnad for samarbeidskommunene på 3,2 millioner
kroner årlig. Dette er illustrert i figuren over, sammen med nødvendige
investeringskostnader på 5,25 millioner over 2 år.

Dersom man tar høydefor en estimert , konservativ standardiseringsgevinst på 10 % innen
berørte fagsystemerog IKT -infrastruktur, ligger det derimot an til en netto gevinst på 2,5
millioner kroner årlig på sikt for samarbeidskommunene samlet sett. Denne gevinsten slår
ulikt ut for deltakerkommunene, avhengig av dagensIKT -kostnadsnivå.

Plan for gjennomføring

Prosjektgruppa anbefaler at selvereorganiseringen av IKT Orkidé organiseres som et
prosjekt over 2 år i 2015og 2016. De første månedenevil gåmed til rekrutteringsprosesser
til nye stillinger , prosjekteringsarbeid og bemanningsplan for felles IKT -driftsenhet .

Ny organisering i vertskommunen skal værepå plass fra januar 2016 med felles Servicedesk
(førstelinje brukerstøtte) . Den påfølgendeutvidelsen av felles klientdrift skjer andre halvår
2016. IKT -ansatte anbefalesvirksomhetsoverført til vertskommunen fra 1. januar 2017. Det
leggesopp til godt samarbeid med tillitsvalgte og tett oppfølging av de IKT -ansatte i hele
prosjektperioden.

Foreslåtte endringer i faggrupper og overordnet styring av samarbeidet er foreslått innført i
løpet av 2015. Endringer i faggruppene er planlagt første halvår 2015.Rekruttering av ny
ressurs for gevinstrealisering gjennomføres samtidig.
Andre halvår 2015vil gåmed til iverksetting av foreslåtte «kommunegrupper », samt
utarbeidelse av tjenestenivåavtaler for IKT. Nye styrerepresentanter velgesetter
kommunevalget høsten 2015.

I hele prosjektperioden skal arbeid med fagsystemstandardisering fortsette som tidligere,
men nå med enda sterkere forpliktelse til å delta.
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2 Innledning

2.1 Bakgrunn og formål

IKT Orkidé er et interkommunalt IKT -samarbeid som har eksistert siden 1997.Samarbeidet
består av alle de 11kommunene på Nordmøre, samt Romsdalskommunene Nessetog Fræna.
IKT Orkidé ble formelt etablert i 2003, og har siden 2008 vært organisert som et formalisert
interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27.

Forrige strategiske plan for IKT Orkidé utløp i 20132. I desember2012 startet arbeidet med å
lageny strategiplan for perioden 2014-2017.Denne strategiprosessenavdekket et behov for å
avklare prinsipielle spørsmål og organisering av samarbeidet. Eventuelle organisatoriske
endringer ville ha stor betydning for innholdet i handlingsplanen. I tillegg kom det
tilbakemelding fra faggruppe IKT og enkelte kommuner om at det var behov for å bruke mer
tid på å vurdere organiseringen i IKT -samarbeidet. Styret i IKT Orkidé besluttet derfor i 2013
at strategiprosessenførst vil kunne sluttføres når det foreligger en avklaring omkrin g
fremtidig organisering3.

Styret nedsatte deretter en prosjektgruppe, som fikk ansvar for å gjennomføre et forprosjekt
for utarbeidelse av et beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering av IKT Orkidé og IKT -
funksjonene i kommunene. Prosjektgruppa skal etter planen leggefrem sin anbefaling for
styret i juni 2014.

Figur 1: Tidsplan for prosjektet

Dette dokumentet er sluttrapporten fra arbeidet i forprosjektet. Sluttrapporten er utarbeidet
av ekstern rådgiver fra EVRY(heretter kalt Konsulenten) på oppdrag fra prosjektgruppa.
Konsulenten har vært innleid prosjektressurs i arbeidet med framtidig organisering, og har
vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring av de fleste prosjektaktiviteter
vinteren/ våren 2014.

2 Jfr. IKT Orkidé (2010): Strategiplan for IKT Orkidé. Handlingsp lan 2010-2013.

3 Jfr. IKT Orkidé (2013): Foreløpig strategisk plan for IKT Orkidé. Handlingsprogram 2014-2017.
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Behandling i AU og styret i IKT Orkidé er planlagt i juni 2014, sammen med orientering av
stor-ORKidé. Etter styrebehandling av prosjektgruppas anbefalinger, vil forslag til ny
organisering – sammen med strategiplan for 2014-2017– bli sendt til behandling i alle
deltakerkommunene høsten 2014.

2.2 Om rapportens struktur

Rapportens innledende kapitler (1-3) dekker sammendrag, denne innledningen samt
forprosjektets metoder og organisering. VedleggB inneholder i tillegg utfyllende informasjon
om metoder og organisering, blant annet om pålitelighet og validitet for de ulike datasett
rapporten byggerpå.

Kapittel 4 inneholder en beskrivelseav dagenssituasjon, inkludert organisering, nøkkeltall,
økonomi og annet. Resultater og anbefalinger fra gjennomført KommIT -benchmarking
inngår ogsåi dette kapittelet.
Noen av de prinsipielle spørsmål avdekket i det tidligere arbeidet med strategisk plan,
behandlesog avklares i kapittel 5: Styrende prinsipper .

Forslag til ny organisering (kapittel 6) bygger på anbefalinger og data fra foregåendekapitler ,
og er et resultat av arbeidsmøter (workshops) med prosjektgruppa og andre ansatte.
Arbeidsmøtene har i stor grad vært basert på premisseneavklart i kapittel 5, målene angitt i
foreløpig strategisk plan og kunnskap om dagenssituasjon.

Figur 2: Rapportstruktu r

Kapitlene 7 og 8 beskriver konsekvenserav anbefalt organisering og plan for gjennomføring
av en reorganiseringsprosess.
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3 Prosessog metode

3.1 Prosjektorganisering

Forprosjektet fikk følgende mandat fra styret i IKT Orkidé:

Gjennomføre forprosjekt for utarbeidelse av beslutningsunderlag i løpet av 1.halvår 2014.

Kartlegge dagens ressursbruk, kompetanse, systemer mv.
Plan for fremtidig IKT -arkitektur som ivaretar utviklingsbehov, sikkerhet og kvalitet.
Vurdere fordeler/ulemper for mer sentralisert IKT, omstillingsutfordringer,
kompetansebehov,alternative organiseringsmodeller, økonomiske forhold mv.

Fremlegge beslutningsunderlag til behandling av kommunene høsten2014.

Ekstern bistand nødvendig. Ligger i budsjett .

Prosjektgruppa ble satt sammen av representanter både fra IKT Orkidé, deltagerkommunene
og tillitsvalgte. I tillegg ble ekstern konsulentbistand hentet inn gjennom en offentlig
anskaffelsesprosess.

Tabell 1: Deltagere prosjektgrupp a

Navn Rolle
Per OveDahl Styreleder, IK T Orkidé / Rådmann, Sunndal kommune
Steinar Holm Daglig leder, IKT Orkidé
Knut Haugen Rådmann, Surnadal kommune
Arild Ovesen Leder faggruppe IKT, IKT Orkidé / IKT -leder, Kristiansund kommune
Oddvar Vetvik IKT -ansvarlig, Eide kommune (valgt av faggruppe IKT)
Geir Kanestrøm Tillitsvalgt, Fagforbundet
Jorunn Silseth Tillitsvalgt, Fagforbundet (vara for Geir Kanestrøm)
Pål Godard Ekstern konsulent, EVRYConsulting

For å møte kravene i mandatet, og komme frem til en sluttrapport med ønsket kvalitet og
innhold, ble det lagt opp til en omfattende prosessfor kartlegging og løsningsforslag. Ulike
deler av rapporten hadde behov for innspill fra ulike grupper i IKT Orkidé og i kommunene.
Det ble tidlig spilt inn at bred involvering av alle interessenter – spesielt i
organiseringsspørsmål – var en kritisk suksessfaktor.Prosjektet la derfor opp til en
aktivitetsplan med bred deltagelsefor å sikre god forankring av resultater og rapportinnhold .

Ytterligere informasjon omkring prosjektaktiviteter, kartlegging samt pålitelighet og validitet
finnes i VedleggB: Detaljer metodikk og organisering.
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3.2 Y-modellen

Forprosjektet bruker Y-modellen som overordnet modell for å beskrive organisering og
styring av IKT -samarbeidet. Modellen er hentet fra KS’ Verktøykassefor IKT -planlegging og
er utviklet av Statskonsult på slutten av 1990-tallet for bruk i norsk offentlig sektor. Den
anvendesi dag i store deler av kommunal og statlig sektor, har blitt benyttet av KS siden
2004. Y-modellen understreker betydningen av å ha tydelig definerte roller i IKT-funksjonen
i en organisasjon for styring, bestilling og leveranseav IKT -tjenester.

Figur 3: Y-modellen

Modellens tre roller; styringsrollen , bestillerrollen og leverandørrollen , vil bli brukt i denne
rapporten for å beskrive dagensorganisering og forslag til fremtidig organisering – både for
IKT Orkidé og for IKT -funksjonen i kommunene.

3.3 Øvrige metoder og kilder

I tillegg til Y-modellen, har en rekke ulike verktøy blitt benyttet underveis i forprosjektet.
Veiledere og modeller fra bl.a. ITIL, KS, Difi , SSØog ulike departementer er anvendt for
faglig og teoretisk forankring av arbeidet. For full oversikt over disse,samt dokumenter som
er studert, henvisesdet til VedleggA: Kilder og referanser.
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4 Dagenssituasjon

4.1 Rammebetingelser og sentrale myndigheter

Føringer og målsettinger for bruk av informasjonsteknologi i kommunesektoren har det siste
tiåret kommet i flere varianter fra bådeKS, Difi og en rekke andre forvaltningsorganer. I
2012 ble KS KommIT (KS sitt program for IKT -samordning i kommunesektoren) etablert.
KommIT skal etter planen gåut 2015.

Omfanget av sentrale tilsynskrav, lovpålegg,mål og andre føringer fra sentrale myndigheter
er i ferd med å bli uoversiktlig. Utviklingen stiller stadig høyerekrav til kommunene, og
veldig få enkeltkommuner er i stand til å håndtere alle kravene.

Et par av de mest ressurskrevendeføringene er døgnåpenforvaltning med digitalt førstevalg
og økt krav til samhandling med andre forvaltningsnivåer – spesielt i helse- og
omsorgssektoren.

Figur 4: Påvirkningsfaktorer for IKT i kommunene (illustrasjon)

Selvom KS nå tar grep gjennom KommIT og utvikler veiledere, verktøy og felleskomponenter
på en rekke områder, blir ikke dette noen hvilepute for kommunene. Dersom kommunal
sektor skal følge med på utviklingen ellers i samfunnet og nå målene i KS’
Digitaliseringsstrategi 4, kreves ressurserog handling ute i hver enkelt kommune.
Spesielt viktig bl ir det å styrke kommunenes evneog kapasitet til å ta inn over segde
kommende endringer.

4 Digitaliseringsstrategi 2013-2016 for kommuner og fylkeskommuner.

http://www.ks.no/PageFiles/15910/KS%20Digitaliseringsstrategi.pdf
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4.2 Organisering av IKT Orkidé

IKT Orkidé er i dag formelt organisert som et interkommunalt styre etter kommunelovens §
27. Sunndal kommune er samarbeidets kontorkommune , og har ansvar for administrativ
drift av samarbeidet, samt arbeidsgiveransvar for ansatte i IKT Orkidé. Kristiansund
kommune er ansvarlig for teknisk drift av samarbeidsløsningene.Felles datarom for IKT
Orkidé (kalt Fellespunktet) er lokalisert i Kristi ansund kommune.

Figur 5: Dagens organisasjonskart

Kort beskrivelseav den operative organisasjonen:

- Daglig leder rapporterer til virksomhetens styre og har det operative ansvar for
teknisk drift, prosjekter, faggruppesamarbeid og andre oppgaver som besluttes
iverksatt av styret eller AU. Daglig leder og to rådgivere er fast ansatt i Sunndal
kommune i 100 % stilling.

- Faggrupper er etablert for å ivareta felles faglige utfordringer. Dagensåtte
faggrupper er en sentral operativ kanal mellom IKT Orkidé og kommunene.
Faggruppenearbeider med IKT -relaterte utfordringer innenfor sine fagfelt og gir
innspill til styret om aktuelle fellesprosjekter og kompetanseutviklingstiltak.
Medlemmer utpekes av kommunene. Hver kommune skal ha en representant i hver
faggruppe. Faggruppeledereer normalt frikjøpt i 20 % stillingsressurs. Samlet frikjøp
er 230 % stillingsressurs.
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- Driftsteamet drifter IKT -løsninger og koordinerer driftsoppgaver levert av
driftsleverandører. Ressursenesom inngår i drifts teamet er i hovedsakfrikjøpt i ulike
IKT -stillingsandeler fra kommunene. Samlet frikjøpt for driftsteamet er 180 %
stillingsressurs. Koordinator (leder) for driftsteamet er i tillegg frikjøpt i 15%
stillingsressurs.

- Prosjektgrupper oppnevnesav arbeidsutvalg for gjennomføring av vedtatte
prosjekter. Kompetanse,erfaring og tverrfaglig sammensetninger viktige
kriterier. Prosjektgruppe oppløsesved avslutting av prosjekt.

4.3 Organisering IKT -funksjonen i kommunene

Organiseringenav IKT-funksjonen i den enkelte kommune varierer noe fra kommune til
kommune, men enkelte fellestrekk eksisterer:

- IKT -avdelingen (eller IKT-konsulenten) i kommunen har ansvar for å levere
brukerstøtte og drift til kommunens IKT-brukere. IKT-avdeling er plassert i en
stab-/støttefunksj on.

- Systemeiere og systemansvarlige (i mer eller mindre formaliserte roller) har
ansvar for fagsystemanvendelseute i de kommunale tjenesteområdene.

- Rådmannen , eller noen i rådmannens ledergruppe, har overordnet ansvar for
IKT-strategi og –styring.

I figuren under er dagensorganisering av både IKT Orkidé og IKT -funksjonen i kommunene
samlet i én illustrasjon. Figuren viser hvordan tre-delingen i Y-modellen (styring, bestiller,
leverandør) er gjennomført bådepå kommunalt og interkommunalt nivå i regionen.

Pilene nederst på tegningen viser hvordan bestillerrollen (faggruppene), leverandørrollen
(driftsteamet) og ulike prosjekter på interkommunalt nivå bemannesgjennom frikjøp av
ressurser fra kommunene.
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Figur 6: Dagens organiserin g iht. Y-modellen
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4.4 Nøkkeltall

I tabellen under er diverse, IKT -relaterte nøkkeltall fra kommunene samlet.

Tabell 2: IKT nøkkeltall for kommunene, 2013

*Vaktordning uten garantert tjenestenivå, på frivillig basis eller ved behov.

Vi har lett etter relevante5 sammenhenger i nøkkeltallene ved å bruke Pearsons
korrelasjonskoeffisient (r) og visuell analyseav grafiske fremstillinger. Etter gjennomgang og
analyseav tallene i tabellen over, fremheves følgendefunn :

4.4.1 Stordriftsfordeler

Større kommuner ser ut til å ha en stordriftsfordel. Det er en liten, men merkbar,
sammenhengmellom innbyggertall og utregnede effektivitets -måltall som Antall PC-er pr.
innbygger (r= -0,46) og IKT-årsverk pr. innbygger (r= -0,20).
I tillegg viser tallene at sammenhengenmellom antall servereog innbyggertall ikke er så
sterk som man kanskje skulle anta (r=0,35), selv om det er en klar sammenheng(r=0,93)
mellom innbyggertall og antall fagsystemer.Dette kan forklares ved at det er en rekke IKT -
basistjenester som alle kommunene må ha, uavhengig av innbyggertall og antall fagsystemer.

5 Tallene byr på en rekke sterke, åpenbaresammenhengersom ikke relevante for analyse.F.eks.sammenhengen

mellom innbyggertall og antall ansatte.
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Eksempler på dette kan væreutskrift, antivirus og backup. Dette underbygger at potensialet
for ytterligere stordriftsfordeler er tilstede ved utvidet IKT -samarbeid.

Figur 7: Antall fagsystemer og servere vs. innbyggertall

4.4.2 Henvendelser til brukerstøtte

Det er stor forskjell mellom kommunene når det gjelder henvendelser til IKT -brukerstøtte.
Her må det riktignok understrekes at det er betydelig usikkerhet knyttet til tallene, ettersom
det kun er én kommune som fører statistikk.

Figur 8 : Antall henvendelser til brukerstøtte pr. kommuneansatt pr. år
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Flere av kommunene ligger innenfor det som anseessom normalt antall henvendelser,mens
overraskendemange kommuner befinner segutenfor «normalsonen» 6. Forskjeller mellom
kommunene henger muligens sammen med bådekompetansenivå hos sluttbrukere, samt
ulik terskel/kultur for når man ringer IKT -avdelingen kontra når man benytter lokale
superbrukere/ressurspersoner.

4.4.3 Bemanning brukerstøtte

Ogsåi brukerstøtte -bemanningen er det store forskjeller fra kommune til kommune. Flere av
kommunene har tilnærmet «normal» 7 bemanning i forhold til antall henvendelser de
håndterer, men noen kommuner opererer med uforsvarlig mange henvendelserpr.
brukerstøtte -årsverk8. Igjen er det stor usikkerhet omkring dissetallene, med unntak for
Kristiansund, som fører statistikk i sitt Servicedesksystem.

Figur 9: Antall IKT -brukerstøttehenv endelser pr. IKT -brukerstøtte -årsverk

6 Jfr. Gartner (2011): How To Determi ne Your IT ServiceDesk Staffing Ratio
7 Jfr Gartner (2011): How To Determine Your IT ServiceDesk Staffing Ratio
8 Enheten «brukerstøtte -årsverk» er estimert for kommunene Aure, Nessetog Gjemnes.Dissekommunene har

ikke levert inn data om tidsbruk i IKT -avdelingen. Estimatet er basert på gjennomsnitt fra øvrige kommuner.
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4.4.4 Tidsbruk i IKT -avdelingene

Forprosjektet har i tillegg forsøkt å kartlegge de IKT -ansattestidsbruk for ulike typer
arbeidsoppgaver i kommunenes IKT -avdelinger. Tallene som er samlet inn er basert på de
IKT -ansattes besteestimater, og er forbundet med en stor grad av usikkerhet. Av denne
grunn viseskun de samledetallene for alle kommunene i figuren under, selv om de
innsamlede data viser at det er kun små variasjoner mellom kommunene på dette området.

Figur 10: Tidsbruk i kommunenes IKT -avdelinger (2014)

Brukerstøtte er den arbeidsoppgavensom krever mest tid. Brukerstøtte består av bistand via
telefon/epost (23 %) og på-stedet support og service (15 %).
Drift av fagsystemerer en annen stor arbeidsoppgave,og tidsbruken her fordeler seglikt
mellom kjernesystemer, standard fagsystemerog lokale spesialsystemer(8 % på hver).
Denne tre-delingen av fagsystemerbenyttes flere steder i rapporten, og er forklart lenger bak
i dokumentet.

Drift av PC/klient går på all håndtering av sluttbrukerutstyr gjennom hele livssyklusen fra
anskaffelsetil avhending. Tidsbruk til IKT Orkidé omfatter både frikjøpt (8 %) og ikke-
frikjøpt (2 %) tid som brukes på IKT -samarbeidet. Et eksempelpå ikke-frikjøpt ti dsbruk kan
væredeltagelsepå faggruppemøter.

Den siste kategorien (Administrasjon/Ledelse/Anskaffelser/Annet) er en oppsamlings-
kategori som favner alle oppgaver som ikke naturlig hører hjemme i de øvrige.
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4.5 Økonomi

Forprosjektet har kartlagt både basis IK T-kostnader og kostnader knyttet til fagsystemeri
kommunene. Kartlegging av IKT -kostnader har vært en utfordring i mangekommuner,
ettersom kostnadeneer spredt over alle kommunens driftsområder i regnskapet.
Kommunene har lagt ned en stor innsats i å sikre sammenliknbare tall, men det tas likevel
forbehold om at tallene ikke er helt sammenliknbare.

Tabell 3: Oversikt IKT -kostnader i kommunene 2013

4.5.1 Fordeling IKT -kostnader

Som tabellen over viser, varierer fordelingen av IKT -kostnadenefra kommune til kommune.
Dette er illustrert i tabellen under, som viser kostnadsfordeling brutt ned på fire områder;
fagsystemkostnader,personellkostnader, sluttbrukerutstyr og øvrige basis IKT -kostnader.
Hva som inngår i «basis IKT -kostnader» fremkommer av tabellen over.
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Figur 11: Fordeling totale IKT -kostnader i kommunene (i %)

Figuren viser at kommunene har litt forskjellig fordeling av IKT -kostnader. De mest
markante forskjellene antas å værepga. forskjellig rapporte ring og kontering i den enkelte
kommune. Dette slår nok kraftigst ut på sluttbrukerutstyr, som svinger veldig.

Basis IKT -kostnader er største post i samtlige kommuner, med unntak av Fræna.Det
generelle inntrykket er at de fleste kommuner bruker dobbelt så mye penger på basis IKT,
som på IKT -personellkostnader. Personellkostnader og kostnader til fagsystemerhar ogsåen
tendens til å væreomtrent like store.

Forprosjektet har brukt tallmaterialet til å beregnenoen vanlige nøkkeltall (KPI -er) innen
IKT -kostnadseffektivitet:

- Totale IKT -kostnader pr. innbygger
- IKT -kostnad som andel av netto driftsutgifter
- Basis IKT -kostnader pr. klient

Resultatene for dissenøkkeltallene er gjengitt under.

4.5.2 IKT -kostnad pr. innbygger

Nøkkeltallet IKT -kostnad pr. innbygger er ett av de viktigste nøkkeltallene som KS KommIT
bruker når de måler IKT -kostnadseffektivitet i kommune-Norge. Figuren under viser
resultater for Orkidé-kommunene, sett opp mot et nasjonalt gjennomsnitt 9.

9 Det nasjonale gjennomsnittet er kalkulert ut fra KommIT sitt tall (1904 kr). Snittet i denne rapporten er noe lavere, ettersom

Totale IKT -kostnader i dette forprosjektet og Totale IKT -kostnader i en KommIT -benchmarking ikke er sammenliknbare.
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Figur 12: Totale IKT -kostnader pr. innbygger, 2013

4.5.3 IKT -kostnad som andel av netto driftsutgifter

Et annet vanlig nøkkeltall, som brukes i de fleste bransjer, er IKT -kostnad som andel av netto
driftsutgifter. Nøkkeltallet sier noe om hvor stor del av kommunens totale driftsbudsjett som
brukes på IKT. I en rekke, IKT -intensive bransjer er dette tallet temmelig høyt. KommIT -
benchmarking har imidlertid funnet ut at andelen i norske kommuner lav. Ogsåi denne
figuren viseset kalkulert nasjonalt gjennomsnitt 10.

Figur 13: IKT -kostnader som andel av totale kommunale driftsutgifter

10 Det nasjonale gjennomsnittet er kalkulert ut fra KommIT sitt tall (3,3 %). Snittet i denne rapporten er noe lavere, ettersom

Totale IKT -kostnader i dette forprosjektet og Totale IKT -kostnader i en KommIT -benchmarking ikke er sammenliknbare.
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4.5.4 Basis IKT -kostnader pr. klient

Basis IKT -kostnader er i denne sammenhengentotale IKT -kostnader fratrukket
fagsystemkostnader.Dette nøkkeltallet sier dermed noe om effektiviteten på IKT -drif t i
kommunen. Resultatene vist under, er igjen stilt opp mot et kalkulert nasjonalt gjennomsnitt.

Figur 14: Basis IKT -kostnader pr. klient

4.5.5 Økonomi oppsummert

Som figurene og nøkkeltallene over viser, er det ingen sterk sammenhenginternt i IKT
Orkidé mellom kommunestørrelse og IKT -kostnadsnivå. Men man kan konstatere en svak
sammenhengmellom IKT -kostnad pr. innbygger og kommunestørrelse (r= -0,33), samt at det
er betydelige forskjeller generelt fra kommune til kommune.

Forskjellene kan tolkes på flere måter:

1. Det er forskjeller mellom kommunene i IKT -effektivitet
2. Det er forskjeller i hvor stor grad den enkelte kommune velger å satsepå IKT -verktøy

og digitalisering.
3. Kommunene har i ulik grad fått rapportert inn alle sine tall i kart leggingsarbeidet.

Sannsynligvis er sannheten en kombinasjon av dissetolkingene.

I tillegg viser figurene over at Orkidékommunene ligger gjennomsnittlig lavere enn det
nasjonale gjennomsnittet 11på samtlige nøkkeltall. Med andre ord brukes det mindre penger
på IKT på Nordmøre enn i øvrige kartlagte kommuner .

11Det nasjonale gjennomsnittet er kalkulert ut fra KommIT sine tall. KommIT sine data baserersegpå kartlegging

gjennomført i ca.30 norske kommuner. Gjennomsnittene i denne rapporten er noe lavere, ettersom Totale IKT-

kostnader i dette forprosjektet og Totale IKT -kostnader i en KommIT -benchmarking ikke er sammenliknbare.
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4.6 IKT -kostnads- og modenhetsanalyse

KS KommIT IKT -kostnads- og modenhetsanalyse(heretter KommIT -benchmark) har blitt
benyttet i forprosjektet som supplerende datainnsamling. Hensikten har vært å gjøre en
dybdekartlegging av IKT -kostnader og IKT -kvalitet i et utvalg av Orkidékommunene.

Innholde t i benchmarkingen er for omfattende til å gjengi i denne rapporten. For detaljer
henvisesdet til sluttrapportene fra benchmarkingsarbeidet utført i Kristiansund, Sunndal og
Surnadal kommuner , pluss på interkommunalt nivå i IKT Orkidé.

Under gjengis en oppsummering av de viktigste funnene i benchmarkingen. Alle figurer er
hentet fra sluttrapport for benchmarking.

4.6.1 IKT -kostnad og –kvalitet

Store kommuner leverer IKT -tj enestermed god kvalitet til en betydelig lavere kostnad enn
små kommuner. Oversikten under viser kommuner med økendeinnbyggertall til høyre i
grafen.

Figur 15: Oversikt IKT -kostnad/kvalitet fra KommIT -benchmark, 2013

De tre Orki dékommunene kommer godt ut på kostnad i forhold til gjennomsnittet, men har
samtidig de tre lavestescorene(56 %, 50 % og 62 %) på kvalitet. Innen kvalitet er det spesielt
tjenesteomfang, digitaliseringsgrad og modenhet som Orkidékommunene scorer lavt på.
Brukertilfredshet ser imidlertid ut til å væregod.

4.6.2 Brukerstøtte

Kristiansund, Sunndal og Surnadal har lavt tjenestenivå og lav modenhet på
brukerstøttetjenestene sine sammenliknet med tilsvarende kommuner.
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Figur 16: Oversikt bruke rstøtte for kommunegruppe 2 og 3

4.6.3 Drift av maskiner og programvare

De tre Orkidékommunene har lav modenhet innen drift av maskiner og programvare. I
tillegg anseestjenestenivået ogsåå værelavt i Sunndal og Surnadal kommuner.

Figur 17: Oversikt drift av maskiner og programvare for kommunegruppe 2 og 3
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4.6.4 Organisasjonsform

IKT Orkidé fremstår som et mindre omfattende IKT -samarbeid enn de andre samarbeidenei
undersøkelsen.KommIT -benchmarkingens overordnede vurdering av IKT Orkidé sin
organisering er gjengitt under:

IKT Orkidés organisasjonsform ser ut til å medføre lave IKT -ledelse- og -

administrasjonskostnader.

IKT Orkidé har svak sentral styring og begrenset grad av sentralisering. Dette gir kommunene

høy lokal handlefrihet, og gjør det utfordrende å optimalisere tjenestetilbudet.

IKT -samarbeidets kombinasjon av sentrale og lokale løsninger, eksempelvis knyttet til datarom

både lokalt og sentralt, ser ut å gå utover helhetsfokus på teknisk arkitektur inkludert

infrastruktur og driftsstabilitet.

Frikjøpte ressurser i samarbeidets driftsteam er ikke sentralisert på et felles kontor. Dette gjør det

utfordrende å lede personalet og jobbe som et team. Det skaper heller ikke et kompetansemiljø.

Frivillighetsprinsippet for deltakelse i felles prosjekter skaper utfordringer knyttet til

standardisering og harmonisering av IKT -tjenester, samt realisering av stordriftsfordeler og

gevinster.

Begrenset grad av sentraliserte IKT -tjenester fører til at Surnadal, Sunndal og Kristiansund

leverer ulike nivåer på IKT -kvalitet.

Høy grad av lokale løsninger ser ut til å skape høy belastning på IKT -ansatte i de små

kommunene. Sunndal påpeker eksempelvisat mange ressurser brukes på brannslokking

istedenfor proaktivt og strategisk arbeid.

Felles faggrupper legger til rette for et godt samarbeid rundt IKT på de ulike fagområdene på

tvers av kommunene. Gevinstrealisering ute i kommunene ser likevel ut til å fortsatt være en

utfordring.
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4.6.5 KommIT -benchmark oppsummert

Dersom man sammenlikner IKT Orkidé som IKT -samarbeid med andre interkommunale
samarbeid, får man tilsvarende resultat som for kommunene enkeltvis.

Figur 18: Oversik t tjenesteomfang og IKT -modenhet, interkommunale IKT -samarbeid

Det dårlige resultatet på modenhet, både for brukerstøtte og drift, henger sammen med at
kommunene i IKT Orkidé ikke har gjennomført standardiserte IKT -prosesserog
profesjonalisering av tjenestene.Det er ikke innført et strukturert IKT -rammeverk (f.eks.
ITIL), og bådedokumentasjon og overvåking vurderes å væremangelfulle.
Dårlige scorepå tjenesteomfang henger ogsåsammen med disse forholdene.

Når de tre Orkidékommunene kommer gunstig ut på kostnadsnivå, henger nok dette
sammen med svak IKT -satsing på enkelte felt . Dette gjenspeiles i lavere score innen
tjenesteomfang, kvalitet, digitalisering, m.m.

Påden annen side kommer Orkidékommunene godt ut på brukertilfredshet, spesielt innen
oppvekst og utdanning.
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Figur 19: Anbefalinger fra KommIT -benchmarking
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4.7 Risiko og sårbarhetsanalyse

I foreløpig strategisk plan for IKT Orkidé 2014-2017foreligger det en SWOT-analysesom
beskriver styrker og svakheter ved IKT -samarbeidet slik det er i dag. Som et supplement til
SWOT-analysen,er det i forprosjektet gjennomført en risiko - og sårbarhetsanalyse(herett er
ROS-analyse) for IKT Orkidé.

ROS-analysen er gjennomført av en utvidet faggruppe IKT i regi av forprosjektet, og har
omfattet følgende aktiviteter:

1. Identifisere potensielle trusler og uønskedehendelser med dagensorganisering og
løsninger.

2. Vurdere sannsynlighet og konsekvensfor disse trusler og uønskedehendelser.

Forprosjektet har ikke gått så langt som å identifiser e og gjennomføre aktuelle
risikoreduserende tiltak, men har likevel definert akseptkriterier for risiko. Dette gjør at
resultatene fra ROS-analysenkan brukes videre dersom kommunene ønsker å sette inn tiltak.

Akseptkriterier for risiko visesi tabellen under, og angir hvor stor risikoen må værefør
risikoreduserende tiltak iverksettes.

Tabell 4: Akseptkriterier for risiko

Alt i alt identifiserte arbeidet 37 ulike trusler og uønskedehendelser som potensielt kunne
inntreffe. Disseble sortert i følgende grupper; tekniske løsninger, organisering IKT -drift og
sluttbrukere. Komplett skjema fra ROS-analysenfor alle 37 trusler finnes i VedleggC:
Resultater ROS-analyse, sammen med beskrivelseav skalaenebrukt til å etablere
akseptkriterier og vurdere risiko .
De ellevestørste truslene i dagenssituasjon, sett fra faggruppe IKT, er gjengitt i tabellen
under.

Flere av de største truslene har såkalt høy risiko (merket med rødt). For dissetruslene
vurderes risik oen å væresåhøy at tiltak må iverksettes. Iverksetting av eventuelle tiltak
overlater forprosjektgruppa til andre, men forslag til ny organisering inneholder anbefalinger
som bådedirekte og indirekte vil føre til redusert risiko.
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Tabell 5: Største identifiserte trusler fra ROS-analyse

Det som kan væreinteressant å merke seg,er at flere at dissestørste truslene omhandler det
som oppfattes som svakheter ved dagensorganisering av IKT -drift. Bådestyringsrollen og
bestillerro llen (jfr. Y-modellen) i kommunene vurderes som svake. I tillegg fremheves
manglende synliggjøring av IKT -driftskostnader. Konsekvenserav dissesvakheteneer
kostbare IKT -tjenester med dårlig kvalitet.
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4.8 Fagsamarbeid

Fagsamarbeidpå interkommunalt nivå ivaretasav faggruppene i IKT Orkidé. Enkelte
tjenesteområder, f.eks. oppvekst, har egne,separatefora for skolefaglig samarbeid. For disse
tjenesteområdenebenyttes faggruppene i IKT Orkidé som fora for IKT -relatert fagsamarbeid.

Forprosjektets kartlegging har omfattet intervjuer med alle faggruppeledere i IKT Orkidé,
men unntak av faggruppe økonomi. Hovedfunn er gjengitt under.

4.8.1 Organisering og administrasjon

• Faggrupper drives i tråd med mandat og formål.

• 20 % stillings ressurs til faggruppeleder opplevessom passehos de fleste
faggruppeledere. Arbeidsmengde varierer veldig ut fra aktivitet i gruppa. Enkelte
faggruppeledere (f.eks. Sak/Arkiv) jobber mye mer enn 20 %.

• Faggruppenehar ulike løsninger for hvordan operativt/utførende arbeid organiseres
utenfor møtene. Eksempler på organisering er egnearbeidsutvalg (AU), Driftsteam,
ad-hoc tildeling av arbeidsoppgaver eller at faggruppeleder jobber alene.

• Det er ulik praksis på møtefrekvens og deltagere.Noen har ekstra, utvidede
fagsamlinger. Andre har med flere fra hver kommune etter behov.

• Stor tverrfaglighet i enkelte grupper oppfattes bådesom en utfordring og en styrke.

4.8.2 Samhandling utenfor gruppa

• Viktige saker løftes og behandlesav styret i IKT Orkidé. Dette fungerer
tilfredsstillende.

• Det er en utbredt oppfatning at kommunene burde ha styrerepresentanter på
tilnærmet samme nivå fra egenorganisasjon. Med dette menesrepresentanter med
nødvendig beslutningsmyndighet, evne til å forankre og gjennomføre vedtak i egen
kommune. I dag er det stor variasjon på dette feltet.

• En stor utfordring er at det er svært variabel kompetanse/kunnskap og
ressurssituasjon i kommunene.

• Det eksisterer et behov for samarbeid mellom faggruppene. Slikt samarbeid er i dag
lite utbredt, og som regel ad-hoc mellom faggruppeledere.
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4.8.3 Systemforvaltning og prosjekter

• Fokus på gevinstrealisering, opplæring og endring i enkeltkommune mangler i de
fleste prosjekter. Prosjektene opplevessom fokusert omkring IKT -systemene,og ikke
anvendelsenav dem.

• Det er svært varierende hvordan faggruppelederneoppfatter at fagsystemforvaltning
foregår. Systemforvaltning er ikke formalisert, og det foreligger ingen avtale om hva
Driftsteamet skal levere av tjenester.

• I enkelte faggrupper opererer faggruppeleder som sentral superbruker/
systemansvarlig. I andre faggrupper har faggruppeleder en større driftsrolle omkring
fagsystemetenn det som egentlig er tiltenkt.

4.8.4 Styrker med dagensorganisering

• Dugnadsånd, engasjement

• Takhøyde,faglig samarbeid

• Gir stordriftsfordeler

• Ser nytten av fagsamarbeid

• Robuste og gode fellesløsninger

4.8.5 Svakheter med dagensorganisering

• Samarbeid er tid - og ressurskrevende.

• Enkelte tiltak strander pga. konsensusprinsippet. Andre tiltak strander pga.
manglende oppfølging av vedtak i enkeltkommuner .

• Standardisering og samordning av fagsystemer opplevessom mangelfull. Mange
faggruppeledereønsker segsterkere grad av standardisering.

• Kompetanse og forankring ute i kommunene er en utfordring (jfr. punkt over om
styrerepresentant).
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4.9 Erfaringer fra andre IKT -samarbeid

Etter flere år med int erkommunalt samarbeid i Norge, er det mange kommuner som har
erfaring med dette. En full gjennomgang av disseerfaringene har ikke vært mulig å
gjennomføre i dette forprosjektet. I stedet henvisesdet til mangfoldet av rapporter og
utredninger på området. Mange av disseer tilgjengelige på nettsidene til KRD12 og på KS sine
nettsider for IKT -samarbeid13.

4.9.1 Dokumenterte erfaringer

IKT -samarbeid er den vanligste formen for interkommunalt samarbeid om administrasjon og
støttefunksjoner i Norge. Pr. 2006 14 var det registrert over 1331interkommunale samarbeid i
Norge, og over 60 av dissegjaldt IKT. KS opererer med et noe lavere tall i sine oversikter15 –
omkring 40 registrerte samarbeid.
Når det gjelder ikke-formalisert samarbeid, oppgir en KS-rapport 16 fra 2009 at 89 % av
norske kommuner samarbeider med andre kommuner på IKT -området.

Til tross for dette er det overraskendefå dokumenterte erfaringer fra IKT -
samarbeidsprosjekter. Omtale av interkommunale IKT -samarbeid forekommer oftest i
forskning og rapporter som omhandler interkommunalt samarbeid generelt, og da er
omtalen av IKT som oftest sparsommelig.

Et av de få forsøkenepå systematisert datainnsamling fra IKT -samarbeid er gjort av
HØYKOM. Rapporten17 derfra er basert på erfaringer fra 11tidlige interkommunale IK T-
samarbeid.

KS sin veileder18 for IKT -samarbeid mellom kommuner er det nærmesteman kommer en
“offisiell” erfaringsbank på området. Men denne veilederen er i stor grad basert på den
tidligere omtalte HØYKOM-rapporten samt “erfaringer og innspill fra ressurspersoner”. Man
kunne kanskje ønskeat det kvantitative datagrunnlaget kunne vært noe bredere. Dette
presiseresogsåi forordet på veilederen, hvor det står at vurderingene og anbefalingene er
forfatterens egne,og ikke KS eller FAD sine.

12 Kommunal og regionaldepartementet sine sider om Interkommunalt samarbeid:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/kommunejuss/kommunestruktur -/krd/komsam -4/interkommunalt -

samarbeid.html?id=412500

13 KS’ nettsider om Interkommunalt IKT -samarbeid: www.iktsamarbeid.no

14 Jfr. rapporten “Interkommunalt samarbeid i Norge – omfang og politisk styring”, Econ Analyse, 2006

15 Etablerte IKT -samarbeid i Norge, uansett eier-/organisasjonsform, KS, 2010

16 IKT -kartlegging i kommunene, KS, 2009

17 IKT -driftsmodeller i kommunene, HØYKOM-rapport 405, HØYKOM, 2004
18 IKT -samarbeid mellom kommuner – en veileder, Utarbeidet av Scandpower IT Oslo for KS og Fornyings- og

administrasjonsdepartementet, 2006
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I Nord-Trøndelag har man etablert en rekke interkommunale IKT -samarbeid. En del
erfaringer derfra finner man i en NIVI -rapport 19 fra 2008. IKT -samarbeidenei de fleste av
regionene omtales i rapporten, og for det aller meste i positive ordelag.
Samarbeidskommunene har overveiendepositive erfaringer med IKT -samarbeidet og kan
vise til økning i tjenestekvalitet, økonomiske gevinster, fornøyde brukere og bedret
kompetanse. Det trekkes fram flere steder at IKT -samarbeidet er en forutsetning for
samarbeid innen andre tjenesteområder.
I negativ retning trekkes det fram at kommunene ikke er flinke nok til å hente ut potensialet
som IKT -samarbeidet gir dem fordi arbeidet med gevinstrealisering ikke prioriteres.

I 9K-samarbeidet i Vestfold var det lagt opp til at de ulike delene av IKT-samarbeidet skulle
voksefram etter initiativ fra fagmiljøer, systemeiereog enkeltkommuner i regionen. I
sluttrapporten 20 derfra slåsdet fast at denne “laissez faire” -strategien, uten overordnet
styring av prosjektet, medførte dårlig fremdrift. Erfarin gen blir at utviklingen i et IKT -
samarbeidsprosjekt bør styres av kommuneledelsene eller regionrådet.

Alt i alt er det tynt med dokumenterte eller forskningsbaserte erfaringer på dette området. En
konsekvensav dette er at det heller ikke foreligger systematiserte erfaringer fra ulike typer
organisering.
Det bør ogsåpåpekesat de data som foreligger er fra forrige tiår, og såledesikke sier noe om
langtidseffekter av IKT -samarbeid generelt eller hvilke varianter av organisering som gir
ulike utslag.

4.9.2 Ikke-dokumenterte erfaringer

I fravær av dokumenterte erfaringer, har forprosjektet forsøkt å oppsummere en del
erfaringer som er gjort i ulike IKT -samarbeid i Norge. Følgendefaktorer er viktige å ha høyde
for når man planlegger organiseringen av et interkommun alt IKT -samarbeid:

- Samarbeidskommunene må beholde noe IKT -kompetanse i egenorganisasjon.
Dersom dette ikke gjøres,vil de erfaringsmessig måtte byggeopp ny kapasitet på
området i løpet av få år. Dette vil ivareta kommunenes bestillerkompetanse på IKT -
området.
I bådeDGI og Hedmark IKT, har man i etterkant av etableringen bygget opp nytt
bestillerapparat i kommunene.

- Mange IKT -samarbeid går svært langt i å profesjonalisere leverandørrollen, og
risikerer på den måten å skapeøkt avstand til eierkommunene. KommIT -
benchmarkingen peker på at den lave brukertilfredsheten til DGI sannsynligvis er et
resultat av dette. Man bør derfor beholde tette bånd og mange kontaktpunkter
mellom eierkommunene og samarbeidet, slik at samarbeidet opplevessom en naturlig

19 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag, NIVI, 2008

20 9K-samarbeidet i Vestfold – status og veien videre, Econ Analyse,2003
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forlengelseav kommunen.

- En større og profesjonalisert IKT -driftsorganisasjon vil kunne levere
stordriftsfordeler og god tjenestekvalitet. Nødvendige endringer i IKT -
driftsorganisasjonen er betydelig enklere å få til dersom IKT -ansatte er samlet under
felles personalledelse.KS-benchmarkingen peker ogsåpå dette i sine anbefalinger.

- Tjenestekvalitet kan reguleresgjennom tjenestenivåavtaler (SLA-er). Det er imidlertid
ikke behov for å behandle IKT -samarbeidet som en ordinær leverandør i et marked.
Sanksjoner som refusjoner ved brudd på tjenestenivåer, vil ha liten effekt ettersom
samarbeidet henter sine inntekter fra eierkommunene.

- For å lykkes på områder som gevinstrealisering og digitalisering , må bestillerrollen
(jfr. Y-modellen) i hver kommune tilegne segslik kompetanse.

- Standardisering av fagsystemerer en prosesssom er svært ressurskrevendeog tar
mange år. Forsøk på å forsere denne prosessenkan slå svært uheldig ut. I flere IKT -
samarbeid har dette ført til stor usikkerhet i organisasjonen og høye
prosjektkostnader.
IKT-fagmiljøet har ofte et ønskeom rask fremdrift, ettersom det vil gi IKT -faglige
gevinster. Dette må balanseresmot de kommunale fagmiljøenes evneog ønskeom
standardisering. Slik balansering av fremdriften bør væreet lederansvar på høyeste
nivå i samarbeidet.

Anbefalingene fra KommIT -benchmarkingen til IKT Orkidé inneholder ogsånoen generelle
punkter omkring for organisering:

Samlet sett kan man si at erfaringene med IKT -samarbeid er delte, men de fleste har positivt
fortegn. Hovedtrekkene er at man kan forvente en del kvalitative gevinster innen
tjenestekvalitet og kompetanse. I noen få tilfeller er det ogsådokumentert stordriftsfordeler
eller økonomiske gevinster.
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I negativ retning er det en del fallgruver man bør forsøke å unngå i omorganiserings-
prosessen,og man kan ikke forvente en problemfri overgang til ny modell. Gevinstrealisering
synesogsåå værevanskelig for mange kommuner, og det er langt mellom samarbeid som har
dokumentert økonomisk gevinst.
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5 Styrende prinsipper

I foreløpig strategisk plan for perioden 2014-2017, reisesdet en rekke overordnede spørsmål
om IKT Orkidé sine rolle r og oppgaver. Strategiplanen angir ogsåstrategiske mål på ulike
områder. Prosjektgruppa avdekket tidlig behovet for å gjøre en del prinsipielle avklaringer før
man kunne komme med konkrete anbefalinger for ny organisering.
Disse avklaringene ønsket man å gjøre så tidlig som mulig i prosessen,ettersom de –
sammen med mål og tiltak fra strategisk plan – ville væremed å leggemange av premissene
for fremtidig organisering av IKT -samarbeidet. Av denne grunn ble det gjennomført en kort
spørreundersøkelseblant ordførere og rådmenn i deltakerkommunene for å besvarenoen
sentrale spørsmål. Svarenefra denne undersøkelsener gjengitt i dette kapittelet.

5.1 Interkommunalt samarbeid

Det er etablert en rekke formelle, interkommunale samarbeid på Nordmøre. Samarbeidene
dekker et bredt utvalg fag og tjenesteområder, men det er kun 5 samarbeid hvor alle
Nordmørekommunene deltar21. IKT Orkidé er ett av disse.

Arbeids- og ansvarsfordelingen mellom IKT Orkidé og ORKidé (Ordfører - og
rådmannskollegiet på Nordmøre) når det gjelder interkommunalt samarbeid på Nordmøre,
har av enkelte blitt oppfattet å værenoe uklar.
ORKidé har vært forum for generelle diskusjoner og tilrettelegging for formelle
interkommunale samarbeid. IKT Orkidé har vært initiativtaker og gjennomføringsansvarlig
for en rekke inter kommunale IKT -prosjekter, og kan oppfattes som en tilrettelegger for
øvrige interkommunale samarbeid. Den tekniske infrastrukturen som IKT Orkidé har bygget
opp de senereårene gjør interkommunale samarbeid enklere på en rekke områder.

I IKT Orkidé sitt eksisterende mandat, står følgende i § 1, formål:

Formålet med IKT ORKidé er å møte felles IKT -utfordringer for deltakerne gjennom
innkjøp, implementering og drift av felles løsninger som ivaretar kommunenes IKT -behov,
imøtekommer myndighetskrav og gir innb yggerne tilgang til døgnåpne kommunale
tjenester.

IKT Orkidé har så langt holdt segtil sitt mandat, men noen av de IKT -system-rettede
samarbeidenehar senereutviklet segtil å omfatte mer enn kun IKT -relaterte aktiviteter.
Såledeskan man si at IKT Orkidé er med på å drive fram både formelt og uformelt
interkommunalt samarbeid på Nordmøre. Det eksisterer med andre ord en slags«gråsone»
mellom IKT Orkidé og ORKidé omkring interkommunalt samarbeid.

21 Jfr. Telemarksforskning (2014): Fremtidens ORKidé. Evaluering av ordfører - og rådmannskollegiet for

Nordmøre. TF-rapport nr. 336.
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Prosjektgruppa hadde håpet at Telemarksforsknings-rappor ten om Fremtidens ORKidé ville
gi noen svar på dette feltet. Rapporten trekker fram utvidet strategisk og operasjonelt
tjenestesamarbeidpå Nordmøre som én mulig fremtidig modell for ORKidé, men går ikke så
langt som å gi en anbefaling om dette bør gjøres. I stedet overlates valget om fremtidig
retning og profil på ORKidé til ORKidé selv.

Rapporten fra Telemarksforskning trekker imidlertid fram at IKT Orkidé spiller en sentral
rolle i å understøtte eventuelle tjenestesamarbeid:

«Den jobben som er gjort gjennom IKT ORKidé innebærer at en har tilrettelagt
infrastrukturen for å utvide ORKidé til også å bli et utstrakt tjenestesamarbeid, dersom
regionen ønsker det.¬ (-) «Med dissegjennomførte tiltakene ligger det såledesingen
teknologiske hinder for utvidet samarbeid.»

Uansett hvordan de fremtidige modellene for interkommunalt samarbeid på Nordmøre
innrettes, anbefalesdet at:

A. Ansvar og oppgavefordeling mellom ORKidé og IKT Orkidé for både formelt
og uformelt interkommunalt samarbeid må avklares.

Prosjektgruppa mener at ORKidé med fordel kan ta en mer aktiv rolle som premissgiver og
bestiller for interkommunale samarbeid på Nordmøre. Det er imidlertid opp til ORKidé selv å
ta en slik rolle.



Framtidig organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT -funksjoner Side 41/ 102

Sluttrapport forprosjekt

5.2 Grad av standardisering og frivillighet

Grad av standardisering for IK T-fagsystemerer en svært viktig rammebetingelse for hvordan
man innretter og organiserer et IKT -samarbeid. Standardiseringsgraden påvirker direkte
hvilke fagområder det vil værepraktisk mulig å etablere interkommunale tjenestesamarbeid
på. Av denne grunn var det nødvendig å avklare ønsket grad av fremtidig standardisering
tidlig i forprosjektet.

I IKT Orkidé sin regi er det allerede etablert en rekke felles fagsystemerfor kommunene.
Dagensgrad av fagsystemstandardisering er grovt sett beregnet til å være 17%, ut fra
opplysningene om at en kommune i IKT Orkidé gjennomsnittlig har 34 fagsystemer22.

Tabell 6: Oversikt felles fagsystemer (pr. 31.12.2013*)

Fagområder Fagsystemer Deltagere

Økonomi Agresso Alle, unntatt Surnadal, Rindal og
Nesset.

Portal AcosInfolink og
Microsoft SharePoint

Alle, unntatt Rindal.

Sak/arkiv ePhorte Alle, unntatt Rindal.
Oppvekst Visma Oppvekst Skole Alle, unntatt Rindal.
Kart på web NOIS WinMap Alle, unntatt Fræna.
Plan- og byggesaks-
portal

NOIS WinMap Alle, unntatt Frænaog Smøla.

*Flere fagsystemerer under etablering, bl.a. Visma Enterprise (LØP), Vismalink, HsPro, Braarkiv og Profil. Men

for dissesystemeneer deltagelsegjennomsnittlig enda lavere.

Frivillighet har vært en sentralt tema i forp rosjektet. Etter dagensordning og organisering, er
det frivillig for en kommune om man ønsker å samarbeide om anskaffelseog drift av et
fagsystem,eller om man ønsker å stå utenfor samarbeidet for fagsystemet.Dette har ført til
en situasjon hvor det så langt ikke er noen felles fagsystemer i IKT Orkidé hvor alle 13
kommunene deltar, jfr. tabellen over.

Dette «frivillighetsprinsippet» har vært et av de største hindrene for å etablere en effektiv
IKT -driftsorganisering i IKT Orkidé, med tilstrekkelig standardisering av kompetanse,
teknologi og rutiner. Bådeforprosjektets egendatainnsamling og konklusjoner fra KommIT -
benchmarkingen understøtter denne påstanden.

Forprosjektet har utarbeidet fire alternative modeller for grad av standardisering og
frivilligh et i IKT -samarbeidet, gjengitt i figuren under. Dagensordning ligger i praksis nært
opptil alternativ 1,ettersom det allerede eksisterer felles fagsystemerfor en rekke av
kjernesystemene, men med varierende deltagelse.

22 Jfr. IKT-nøkkeltall i forrige kapittel.
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Figur 20 : Alternative modeller for standardisering og frivillighet
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Eksemplerpå fagsystemer:

Ordførere og rådmann i samarbeidet ble spurt om hvor stor grad av standardisering IKT
Orkidé skulle arbeide for, og ble bedt om å rangere/prioritere disse fire modellene.

Figur 21: Prioriterin g av alternative modeller

Som figuren over viser, hadde hele 87 % Alternativ 2 som sitt førstevalg eller andrevalg.
Alternativ 1er det nest mest populære alternativet, hvor 73 % av ordførere og rådmenn har
dette som første- eller andrevalg. Alternativ 0 og 3 er minst populære, og de enestesom er
rangert som fjerdevalg.
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Kun 5 % har dagensorganisering som førstevalg, noe som konstaterer at 95 % av
respondenteneønsker en sterkere grad av standardisering.

Den innbyrdes forskjellen mellom alternativene illustreres i figuren under, som viser at
Alternativ 2 representerer den grad av standardisering og frivillighet som flest ønsker.

Figur 22 : Gjennomsnittlig prioritet for modellene (1=h øyest, 4=lavest)

Det er ogsået flertall blant ordførere og rådmenn for at slik standardisering kan understøttes
av økonomiske incentiver, ved at alle kommuner i IKT Orkidé er med og betaler for et IKT -
system,og ikke bare de kommunene som faktisk bruker systemet.

Figur 23 : Betalingsmodell for IKT -systemer

Spørsmåletog figuren over er ikke nyansert nok til at den fanger opp de tilfellene hvor en
kommune ikke har behov for et fagsystem(f.eks. havnesystemi Rindal) , og noen av de som
har svart «Kun kommunene som bruker systemet» kan ha hatt slike tilfeller i tankene når de
svarte.
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Forprosjektets anbefaling, basert på alle foreliggende data, blir derfor:

B. IKT Orkidé skal arbeide for felles standard systemer blant deltager -
kommun ene, og deltagelse i samarbeid om disse systemene skal ikke lenger
være frivillig.

Denne anbefalingen representerer alternativ 2 (fra Figur 20: Alternative modeller for
standardisering og frivillighet ), og vil såledesdekke fagsystemer som alle kommunene
normalt vil ha behov for. Eksempelvis skoleadministrasjon, barnevern, helsestasjon,
pleie/omsorg, byggesak,kommunalteknisk administrasjon, turnusplanlegging og
sosialtjeneste(NAV).
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5.3 Digitalisering

IKT Orkidé har til nå drevet med oppgaver innenfor sitt mandat, som er innkjøp,
implementering og drift av felles IKT -løsninger. Den seneretiden har sentrale myndigheter,
inkludert KS, pressetpå for økt grad av digitalisering i kommunesektoren. Digitalisering
innebærer økt bruk av IKT -løsninger for å tilby «innbyggere og næringsliv et reelt digitalt
førstevalg»23 i sin samhandling med kommunen, og omfatter ogsåelementer av tidligere
strategier som eForvaltning og døgnåpenforvaltning.

Men digitalisering handler ikke bare om teknologi, det handler ogsåom en del
grunnleggende endringer i kommunens arbeidsprosesser,som må tilpassesny teknologi og
nye samhandlingsmønstre med kommunens «kunder». Hver kommune vil altså ha behov for
kompetanse innen endringsledelse,OU-arbeid og gevinstrealisering for å gjøre nødvendige
tilpassinger.

For å avklare IKT Orkidé sin rolle ovenfor deltakerkommunene på digitaliseringsfeltet, ble
ordførere og rådmenn i kommunene stilt to spørsmål.

Figur 24 : Digitaliseringsarbeid og endringsk ompetanse

Det klare flertallet av kommunene ønsker at IKT Orkidé skal væreen pådriver for
digitaliseringsarbeid. IKT -samarbeidet har allerede bygget kompetansepå feltet gjennom
bl.a. SvarUT-prosjektet, og er såledesgodt rustet til å videreføre arbeidet ogsåinnen andre
fagområder.

Gevinstrealisering og annet endringsarbeid har tradisjonelt sett vært kommunenes ansvar.
Men kartleggingen av dagenssituasjon har avdekket at nødvendige endringer i forbindelse
med prosjekter ofte uteblir i en rekke kommuner . Det er uklart om manglende
gevinstrealisering skyldeskompetanse eller kapasitet. Sannsynligvis gjør beggefaktorer seg

23 Sitat fra KS (2013): Digitaliseringsstrategi 2013-2016 for kommuner og fylkeskommuner.
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gjeldende i varierende grad.
Litt over halvparten av kommunene (55 %) ønsker at IKT Orkidé skal væreen leverandør av
kompetanse og kapasitet til kommunene på dette feltet. Dersom kommunene i tillegg er
villige til å betale for slik bistand, er dette sannsynligvis nok til at IKT Orkidé kan ta et utvidet
ansvar for digitaliseringsarbeidet – både teknologi og organisasjon.

I etterkant av undersøkelsenhar det kommet fram at enkelte respondenter har feiltolket
spørsmål 2 («leverandør av kompetanse innen gevinstrealisering og OU-arbeid») til å gjelde
ansvar for slikt arbeid. De har dermed svart «nei».
Ansvaret for slikt arbeid ligger utvils omt i den enkelte kommune. Dette gjør det rimelig å
anta at «ja»-prosenten sannsynligvis er noe høyereenn de 55 % som figuren indikerer.

Basert på anbefalingene gitt i KommIT -benchmarkingen, funn i forprosjektets kartlegging og
svarenegitt av ordførere og rådmenn, gis følgendeanbefalinger:

C. IKT Orkidé skal i økt grad være en pådriver for digitaliseringsarbeid i
kommunene.

D. Faggruppene i IKT Orkidé må styrkes med kompetanse på gevinstrealisering
og endringsarbeid.

Hvordan denne satsingenskal organiseresi praksis, kan diskuteres. Det gjøres i dag mye bra
digitaliseringsarbeid i Faggruppe for portal og e-tjenester. Ett alternativ kan væreå styrke
denne gruppa med nødvendige ressurser/kompetanse.
Et annet alternativ kan væreå opprette en ny FaggruppeGevinstrealisering, hvor
kommunene, prosjekter og øvrige faggrupper kan få eller kjøpe bistand ved behov.
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5.4 Juridisk organisering

Formell, juridisk organisering for IKT Orkidé er i dag som et interkommunalt styre etter
kommunelovens § 27. Det finnes en rekke alternative organiseringsformer for
interkommunale samarbeid, f.eks. IKS, vertskommune og AS.Hver av disse
organiseringsformene har sine iboende styrker og svakheter. Denne rapporten inneholder
ikke en drøfting av disseegenskapene,men interesserte leserekan finne informasjon om
dette bl.a. på relevante nettsider hos KS24 og KMD25, samt i Odelstingsproposisjon 95 (2005 -
2006) 26.

Figur 25: Overordnede egenskaper ved modeller for interkommunalt samarbeid 27

Med bakgrunn i egenskapenetil ulike juridiske organiseringsformer, ble ordførere og
rådmenn i deltagerkommunene spurt om hvilken organiseringsform de mente passetbest for
de ulike delene av IKT Orkidé. Spørsmåletvar tre-delt, i samsvarmed de tre rollene i Y-
modellen; styringsrollen, bestillerrollen og leverandørrollen.

24 http://www.iktsamarbeid.no/
25 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/kommunejuss/kommunestruktur -/krd/komsam -

4/interkommunalt -samarbeid.html?id=412500
26 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/regpubl/otprp/20052006/otprp -nr-95-2005-2006-

.html?id=190191
27 Hentet fra KRD sin veileder for vertskommunemodellen.

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Veiledere/Vertskommunemodellen.pdf
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Figur 26 : Juridiske organiseringsformer

For styringsrollen ønsket et klart flertall av kommunene å beholde dagensorganisering.

Ogsåfor bestillerrollen (faggrupper, m.m.) var det å beholde dagensorganisering det mest
populære alternativet, selv om det ikke var rent flertall (41 %) for dette. Det er usikkert om de
18 % som har svart «Hver kommune for seg»skal tolkes som et ønskeom å beholde dagens
ordning, hvor hver kommune ogsåhar ansvar for bestillerrollen, eller om de ønsker en lavere
grad av formalisering omkring faggruppene.

For leverandørrollen ønsker svært mange en endring i juridisk organisering. Kun et
mindretall (23 %) ønsker å beholde dagensorganiseringsform, mens hele 68 % ønsker en
mer løsrevet leverandørrolle i form av en vertskommune, et IKS eller ren outsourcing.
Vertskommune, med 36 %, er det mest populære alternativet blant ordførere og rådmenn.

Erfaringer fra andre IKT -samarbeid basert på vertskommune er gode.Ved å ikke opprette en
egenjuridisk enhet (f.eks. IKS eller AS) for leverandørrollen, men i stedet knytte rollen til en
av kommunene, oppnår man sterkere fokus på sluttbrukere og følelsen at organisasjonen
fortsatt er en del av kommunen.

I 2012 valgte eKommune Sunnmøre en delt juridisk organiseringsmodell for sitt samarbeid,
hvor § 27 ble valgt for strategi og bestillerfunksjonen, mens vertskommunesamarbeid (§ 28
b) ble valgt for felles driftsenhet i Ålesund. § 27-organisering ble valgt på Sunnmøre ettersom
det sikret godestyringsmuligheter og høyeregrad av medvirkning for den enkelte kommune.
Når vertskommune ble foretrukket for IKT -drift, var det ut fra hensyn til effektiv drift og
økonomi.
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Med bakgrunn i andres erfaringer og resultatene fra spørreundersøkelsen, anbefalesdet at:

E. Dagens juridiske organisering (§ 27-samarbeid) beholdes for ledelsen
(styringsrollen ) og faggruppene (bestillerrollen ) i IKT Orkidé.

F. Interkommunal IKT -drift og brukerstøtte (l everandørrollen ) skal
organiseres som vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 b
(administrativt vertskommunesamarbeid) .
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6 Forslag til ny organisering

Den juridiske organiseringen omtalt i forrige kapittel er kun å betrakte som de formelle
rammene til IKT -samarbeidet. Det er innholdet, og ikke rammene, som bestemmer faktorer
som tjenestenivå, samarbeidsklima, brukertilfredshet o.l. I dette kapittelet presenteres
forprosjektets forslag til endret innhold i IKT Orkidé, gruppert etter de tre rollene i Y-
modellen. Forslag til ny organisering er et resultat av arbeidsmøter i forprosjektet, og er
basert på de overordnede føringer og styrendeprinsipper angitt i forrige kapittel , målene i
foreløpig strategisk plan, kunnskap om dagenssituasjon samt anbefalinger fra KommIT -
benchmarkingen.

6.1 Styringsrollen

Styringsrollen i IKT Orkidé omfatter:

• Styret
• Arbeidsutvalget (AU)
• Daglig leder og rådgivere

Styringsrollen i kommunenes IKT -funksjon omfatter:

• Kommunestyret
• Rådmannen
• Lokal IKT -ledelse

Det foreslås ingen større, strukturelle endringer i styringsrollen verken i IKT Orkidé eller i
den enkelte kommune. De etablerte strukturene oppfattes generelt sett som positive og
velfungerende. Forprosjektet har imidlertid avdekket behov for et par konkrete justeringer.
Disse er illustrert med lyseblå farge i figuren under.

Figur 27: Oversikt styringsr ollen med for slag til endringer
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I dag er det stor variasjon mellom kommunene med tanke på styrerepresentasjon. Fra noen
kommuner møter rådmannen i styret. Fra andre kommuner møter IKT -konsulenten. Dette
bidrar igjen til svært store forskjeller mellom kommunene med tanke på forankring,
gjennomføringsevne og intern kommunikasjon. Ved gjennomføring av prosjekter og andre
endringer, er det viktig at dissetingene ivaretas. Vedtektene til IKT Orkidé bør derfor endres,
slik at alle kommunene har styrerepresentasjon på ønsket beslutningsnivå og med ønsket
ressurseierskapi egenkommune.

1. Kommunenes styrerepresentanter må være rådmannen eller noen i
rådmannens ledergruppe.

Dersom styret blir beståendeav rådmenn, vil styret i IKT Orkidé ogsåkunne tjene som en
naturlig møteplassog uformelt rådmannsforum. En slik møteplassfor rådmenn eksisterer
ikke i dag.

Det er ogsåstor variasjon mellom kommunene når det gjelder lokal IKT -ledelsei
styringsrollen. Det vil si overordnet IKT -faglig ledelseinnen f.eks. strategi,
behovsprioritering og informasjonssikkerhet (ikke -teknisk). I noen kommuner er dette en
formalisert rolle med direkte representasjon i rådmannens lederteam. I andre kommuner
hviler dette ansvaret på IKT -konsulentens skuldre, gjerne uten eksplisitt delegering.

Den lokale IKT -faglige ledelsener på mange måter synonymt med kommunens IKT -
bestillerkompetanse. Altså kunnskap om bådeden kommunale virksomheten og dens behov,
IKT -faglig kompetanse, og evnetil å kombinere de to. Uansett hvilken retning og form IKT
Orkidé tar i fremtiden, blir det viktig for kommunene å ivareta denne bestillerkompetansen i
egenorganisasjon. Erfaringer fra andre IKT -samarbeid viser at det tar mangeår å byggeopp
igjen bestillerkompetansen, der hvor man har virksomhetsoverført alle IKT-ansatte til en ny
organisasjon.

2. Kommunene må styrke egen bestillerkompetanse på IKT -området, og
sørge for å beholde nok IKT -ressurser til å ivareta denne.

Hvordan dette løsesi praksis, overlates til den enkelte kommune. Spørreundersøkelsenblant
ordførere og rådmenn avdekket at alle kommunene planlegger å beholde minst 30 %
stillingsressurs til bestillerkompetanse, og de fleste vil beholde mellom 50 % og 100 %
stillingsressurs. Erfaringsmessig virker dette som fornuftige tall, og det viser at alle
kommu nene er klar over problemstillingen.



Framtidig organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT -funksjoner Side 52/ 102

Sluttrapport forprosjekt

6.2 Bestillerrollen

Bestillerrollen i IKT Orkidé omfatter:

• Faggruppene

Bestillerrollen i kommunenes IKT -funksjon omfatter i dag:

• Systemeiereog systemansvarlige

For bestillerrollen foreslås det en del mindre, strukturelle endringer både i IKT Orkidé og i
den enkelte kommune. De anbefalte tiltak innebærer en opptrapping av arbeidet i denne
rollen, og kommer sammen med en erkjennelse av at det er i bestillerrollen de store
gevinsteneer å finne.

Faggruppene,slik de er organisert i dag, fungerer stort sett bra og drives i tråd med
mandatet. Bestillerrollen i den enkelte kommune, som omfatter bl.a. forvaltning og
anvendelseav fagsystemer,er litt forskjellig fra kommune til kommune. Men de fleste
kommunene ser ut til å ha etablert roller for systemeierog systemansvarlig – i hvert fall for
de mest sentrale fagsystemene.

Gjennom intervjurunde og workshop med faggruppelederehar det kommet en rekke innspill
til justeringer bådepå struktur og innhold. Prosjektgruppa la opp til en prosesssom skulle
identifisere flere alternative forslag til organisering av bestillerrollen, men det viste segat alle
arbeidsgruppene kom frem til det samme forslaget til ny organisering, men enkelte
variasjoner. Av denne grunn blir det kun presentert ett forslag til ny organisering av
bestillerrollen.

Forslag til endringer er illustrert i figuren under med lyseblå farge.

Figur 28 : Oversikt bestillerrollen med forslag til endringer



Framtidig organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT -funksjoner Side 53/ 102

Sluttrapport forprosjekt

6.2.1 Samhandling faggrupper

Faggruppenehar i dag lite samhandling segimellom. Faggruppelederemøtes to ganger i året,
men agendaenpå dissesamlingene er mest av informativ karakter. Flere faggruppeledere
etterlyser tettere samarbeid med de andre faggruppene. Spesielt gruppene IKT, Portal og
Sak/Arkiv har tverrfaglige fagområder, og behovet for samarbeid med dissevirker mest
interessant for de øvrige gruppene.

Flere påpeker at samhandlingen ikke nødvendigvis trenger å værepå faggruppeledernivå,
men at ogsåenkeltrepresentanter kan bli med på møter i andre faggrupper ved behov. Det er
uansett behov for en fast møteplan for faggruppeledereut over dagenshalvårlige møter.

3. En egen, formalisert samarbeidsgruppe for faggruppeledere skal
etableres. Dette skal være en arena for å drøfte tverrfaglige
problems tillinger , erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. I tillegg
må det stimuleres til økt samarbeid på tvers av faggrupper generelt.

6.2.2 Struktur faggrupper

Når det gjelder faggruppestruktur, såer det i dag åtte faggrupper, med ulik fagbredde og
sammensetning. Enkelte grupper, f.eks. Teknisk, dekker et svært bredt fagfelt og har separate
møter for ulike fagsystemområder som f.eks. Kart , Byggesakog Digital Plandialog. Faggruppe
Helse og familie er i en liknende situasjon.
I tillegg eksisterer det ikke formel le faggrupper på enkelte områder hvor det nå etableres
felles fagsystem,f.eks. Lønn og Personal. Ettersom faggruppene skal væreen arena for bl.a.
systemforvaltning, må faggruppestruktur hengesammen med fagsystemporteføljen i IKT
Orkidé. Dette innebærer at tiden nå er moden for å gjøre noen justeringer, og at strukturelle
justeringer deretter bør gjøres fortløpende i tråd med utviklingen av IKT Orkidé.

4. Faggruppestruktur må henge tett sammen med felles fagsystemer. Det
skal eksistere faggrupper på alle omr åder hvor IKT Orkidé har et felles
fagsystem.

Om dette innebærer at det skal eksistere en faggruppe pr. faggruppesystem,eller om
undergrupper i en faggruppe kan ivareta ulike fagsystemer(slik som i Teknisk gruppe), er et
mer åpent spørsmål. Ut fra situasjonen i skrivende stund bør følgende justeringer vurderes:

- Ny faggruppe Personal
- Ny faggruppe Lønn
- Man kan vurdere om faggruppene Lønn, Økonomi og Personal skal være

undergrupper i en felles LØP-faggruppe. Dette vil trolig forenkle systemforvaltning og
leverandørkontakt med Visma.

- Ny faggruppe kvalitetssystem
- Formalisere undergrupper i Teknisk gruppe
- Og hvilken rolle og oppgaver skal faggruppe IKT ha i ny organisering?
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6.2.3 Kommunegruppe

Flere faggruppelederehar underveis i prosessenpåpekt at det i enkelte kommuner er
mangler ved oppfølging av vedtak, intern forankring for beslutninger og generell
kommunikasjon. Dette er vesentlige hind re for prosjektgjennomføring og gevinstrealisering
for de interkommunale prosjektene.

Påden annen side kan det væresvært utfo rdrende for enkelte kommuner å avsettenok
ressurser til å delta i det interkommunale arbeidet. Dette understrekes ogsåi rapporten fra
Telemarksforskning om fremtidens ORKidé.

Et forslag for å bedre denne situasjonen, er etablering av en «Kommunegruppe» i hver
kommune. Denne gruppa skal beståav alle kommunens faggrupperepresentanter og
kommunens styremedlem (fra ledergruppa). Gruppas formål er å ivareta samarbeid og
kommunikasj on lokalt i den enkelte kommune, samt å sørgefor at styrerepresentanten fra
den enkelte kommune er informert om hva som foregår i IKT Orkidé og egenkommune.
Gruppa bør ha korte møter minst kvartalsvis.

5. Hver kommune skal etablere en intern «Kommunegruppe» for
faggrupperepresentanter og styremedlem.

En slik kommunegruppe vil ogsåbidra til å styrke kommunens bestillerkompetanse, og vil
kunne væreen faglig motvekt ute i kommunene etter hvert som de interkommunale
strukturene i IKT Orkidé vokser.

6.2.4 Faggruppeinnhold

Det er vanskelig å gi konkrete anbefalinger til innhold i faggruppenesarbeid fordi dette
innholde t er svært ulikt fra fagområde til fagområde. Likevel er det noen generelle punkter
som har fremkommet i forprosjektet og som kan væreverdt å nevne. Faggruppelederne
ønsker:

- innspill til og opplæring i faggruppearbeid.
- samlinger med lengre varighet, slik at man har anledning til å gå i dybden i enkelte

saker og samtidig bli bedre kjent med de andre i faggruppa.
- at faggruppene skal væretettere involvert i strategiarbeidet i IKT Orkidé.
- større økonomisk handlingsrom i faggruppene ti l gjennomføring av mindre tiltak,

f.eks. gjennom egetbudsjett til kompetansetiltak.
- mer faglig utviklingsprofil på enkelte faggrupper og mindre fokus på teknologi.

Gjennomføring av eventuelle tiltak i denne retningen påvirkes ikke vesentlig av ny
organisering, men oppfølgingen kan med fordel leggestil ny samarbeidsgruppe for
faggruppeledereeller daglig leder i IKT Orkidé.
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6.2.5 Vurdering ny organisering

Summen av anbefalingene over utgjør forslaget til ny organisering av bestillerollen. Dersom
tiltakene skal gjennomføres, vil det kreve økte ressurser til arbeid i faggruppeneog
«kommunegruppa». Kommunegruppa kan trolig gjennomføres uten ekstra tilførsel av
ressurser, ettersom det kun er snakk om fire interne møter i året. Men det økte
aktivitetsnivået for faggruppelederne tilsier en økning i standard frikjøp for denne gruppa
med 5 %. For de fleste faggruppeledere innebærer dette en endring fra 20 % til 25 % frikjøp.

Forslaget til ny organisering for bestillerrollen har blitt vurdert av faggruppelederne,sammen
med anbefalingene for styringsrollen (styrerepresentasjon og bestillerkompetanse).

Figur 29 : Vurdering ny organisering bestillerrollen

Som figuren viser, vurderes forslag til ny organisering å værebedre enn dagensorganisering
på alle utvalgte evalueringskriterier. Anbefalingen fra forprosjektet blir derfor at
hovedtrekkene ved dagensorganisering av bestillerrollen videreføres, men med justeringer
som anbefalt i dette kapittelet.
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6.3 Leverandørrollen

Leverandørrollen i IKT Orkid é omfatter i dag:

� Driftsteam , for drift av felles fagsystemer
� Drift av felles servere(p.t. outsourcet til Atea)

Leverandørrollen i kommunenes IKT -funksjon omfatter i dag:

� Servicedesk(brukerstøtte pr. telefon og epost)
� Klientdrift
� På-stedet brukerstøtte
� Drift av lokale fagsystemer
� Drift av lokale servere

Som det fremgår av punktene over, ligger størsteparten av arbeidsoppgaveneog ressursene
ute i den enkelte kommune i dagensorganisering. Drift av servereog fagsystemerer fordelt
mellom IKT Orkidé og kommunene, mens kommunene i tillegg har ansvaret for brukerstøtte
og klienter. Dette er en arbeidsfordeling som har vokst fram over tid i takt med utviklingen i
IKT -samarbeidet, og som fremstår som nokså balansert i forhold til dagenslave grad av
standardisering for fagsystemer.

Det er en nær og ufravikelig sammenhengmellom grad av standardisering for fagsystemer,
og fordeling av IKT -arbeidsoppgaverog -ressursermellom IKT Orkidé og kommunene.
Dersom man legger premissenei forrige kapittel (Styrende prins ipper) til grunn, er det
rimelig å forvente en langt sterkere grad av standardisering for fagsystemerde kommende
årene.Dette får igjen konsekvenserfor fordelingen av IKT -arbeidsoppgaver og –ressurser.

Figur 30 : Sammenheng fagsyst emstandardisering og fordeling IKT -ressurser
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Når forprosjektet har arbeidet med forslag til ny organisering av leverandørrollen, har
sterkere grad av fagsystemstandardisering blitt lagt til grunn. I arbeidsmøtenehar man
derfor hatt som premiss en standardiseringsgrad som tilsvarer et eller annet sted mellom
Alternativ 1(Felles standard kjernesystemer) og Alternativ 2 (Felles standard fagsystemer).

Gjennom intervju er og arbeidsmøter med IKT -ansatte har det kommet en rekke innspill til
ny organisering. Prosjektgruppa la opp til en prosesssom skulle identifisere flere alternative
forslag til organisering av leverandørrollen , men det viste segat alle arbeidsgruppene kom
frem til omtrent det sammeforslaget til ny organisering, med enkelte variasjoner. Av denne
grunn blir det kun presentert ett forslag til fremtidig organisering av leverandørrollen.

Forslag til endringer er merket med lyseblå farge i figuren under.

Figur 31: Oversikt leverandørrollen med forslag til endringer

Forprosjektet foreslår en rekke større endringer i leverandørrollen :

6.3.1 Felles Servicedesk

Enkelte elementer i leverandørrollen (f.eks. Servicedesk) er utfordrende å dele halvveis
mellom IKT Orkidé og kommunene. Et slikt element bør væreenten hos IKT Orkidé eller ute
i kommunen, fordi sluttbrukerne kun bør ha kun ett kontaktpunkt for brukerstøtte. Man må
derfor ha nådd en viss «kritisk masse»med felles fagsystemer før Servicedesk–
sluttbrukernes kontaktpunkt mot IKT – flyttes til den interkommunale organisasjonen.

Forprosjektet vurderer at slik «kritisk masse»til væreoppnådd ved økt grad av
fagsystemstandardisering.

6. Felles Servicedesk , med tilhørende ansvar og arbeidsoppgaver for
brukerstøtte pr. telefon og epost, skal etableres hos leverandørrollen i
vertskomm unen.

Ny, felles Servicedesker ment å værefelles førstelinje brukerstøttetelefon for alle IKT -
brukere i deltakerkommunene. Servicedeskskal værebemannet med henblikk på å kunne
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besvarehenvendelservedrørende felles fagsystemerog generelle IKT -spørsmål
(sluttbrukerutstyr, passord, m.m.). For henvendelsersom gjelder lokale systemer,vil felles
Servicedeskfungere som «dispatch». Dispatch innebærer at henvendelsenblir registrert, og
at saken(og evt. samtalen) vil overføres til lokalt IKT -personell i den enkelte kommune
(andrelinje brukerstøtte).
Dersom Servicedeskikke klarer å løsesakenrelatert til felles systemer, vil sakenoverføres til
interkommunal andrelinje brukerstøtte, som vil væreaktuelt Driftsteam.

Figur 32 : Fremti dig organisering brukerstøtte

Ut fra tidsbruken i dagenskommunale IKT -avdelinger, er det beregnet at Servicedeskvil ha
et bemanningsbehov på litt over 7 årsverk. Prosjektgruppa foreslår å styrke satsingen på
brukerstøtte . Dette beskrives lenger bak i rapporten.

6.3.2 Felles klientdrift

I likhet med Servicedesker Klientdrift et element i leverandørrollen det er vanskelig å dele.
Ogsåfor Klientdrift vurderes det som formålstjenlig å overføre ansvar og arbeidsoppgaver til
IKT Orkidé. Dette er et forslag som i praksis «slår inn åpne dører», ettersom arbeidet med
felles klientdrift allerede er igangsatt av faggruppe IKT. Arbeidet er organisert som eget
prosjekt i IKT Orkidé, under navnet «Verktøy for PC-håndtering».

Det vil fra 2014 væreet egetklientteam i leverandørrollen som overtar ansvar for anskaffelse,
utrulling, drift, endringer og avhending av klienter (PCer og tynnklienter) i alle
deltakerkommunene. Endringen er allerede finansiert og satt i drift. Ut fra tidsbruken
registrert i kommunenes IKT -avdelinger, vil Klientdrift på sikt ha et bemanningsbehov på 3-
4 årsverk. Pågrunn av effekten knyttet til nytt driftsverktøy (System Center) er dette behovet
i prosjektet justert til 1årsverk. Dette bør imidlertid økesnår prosjektet går over i en
driftsfase, for å unngå underbemanning på dette feltet .
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7. Felles klientdrift må videreføres og integreres som en del av endret
leverandørrolle.

For nærmere beskrivelseav felles klientdrift, henvisesdet til aktuelle prosjektdokumenter.

6.3.3 Drift felles servereog infrastruktu r

I dagensorganisering er drift av IKT Orkidé sine felles servere, og infrastrukturen ellers i
Fellespunktet, outsourcet til driftsleverandøren Atea. Ordningen fungerer tilsynelatende
godt, og har en kostnad tilsvarende ca. 2 årsverk. Det har vært gunstig for IKT Orkidé å
outsource disseoppgavene,ettersom begrenset frikjøp til driftsteamet ikke har kunnet dekke
de kvalitative behovenetil basisdriften, spesielt med tanke på oppetidskrav, responstid og
kompetanse på en rekke ulike IKT -fagområder.

Nå som det foreslås å styrke den interkommunale leverandørrollen og samle denne i en
vertskommune, vil forholdene ligge langt bedre til rette for at IKT Orkidé selv kan løsedisse
driftsoppgavene i regi av Driftsteamet. Tilgang på mer IKT -ressurser (både fagkompetanseog
kapasitet) vil gjøre det enklere å møte kommunenes krav til tjenestenivå på dette feltet.

8. Det må gj øres en vurdering om IKT Orkidé selv skal løse driftsoppgaver
omkring felles servere og Fellespunktet.

Denne vurderingen må ledelsenfor leverandørrollen selv gjennomføre opp mot kost/nytte og
tilgjengelig intern kompetanse. Dersom man legger til grunn en økning i antall felles
fagsystemer,med tilhørende økning i antall servereog annen infrastruktur, er det rimelig å
anta at bemanningsbehovet for dissearbeidsoppgaveneogsåvil øke i tiden fremover fra
dagensestimerte 2 årsverk.
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6.3.4 Vurdering ny organisering

Forslaget til ny organisering for leverandørrollen er blitt vurdert opp mot dagens
organisering av de IKT -ansatte i kommunene. Vurderingen er gjort ut fra et sett med vektede
evalueringskriterier , som de IKT -ansatte selv har vektet.

Tabell 7: Vurdering ny organisering leverandørrollen

Tabellen viser at forslag til ny organisering vurderes å værebedre enn dagensorganisering på
alle evalueringskriterier, med unntak av bestillerkompetanse. Det ventesen liten reduksjon i
den enkelte kommunes kompetanse innen bestilling og styring, dersom de angitte IKT -
driftsoppgaver flyttes til interkommunalt nivå. Denne reduksjonen blir trolig nøytralisert
gjennom tiltakene som anbefalesinnenfor styringsrollen og bestillerrollen, slik at ogsåden
enkelte kommune sannsynligvis kommer styrket ut samlet sett.

Figuren under viser en grafisk fremstilling av tabellen over.

Figur 33 : Vurdering ny organisering leverandørrollen



Framtidig organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT -funksjoner Side 61/ 102

Sluttrapport forprosjekt

6.4 Forholdet mellom rollene

Forprosjektet foreslår ikke bare endringer i styringsrollen, bestillerrollen og leverandørrollen.
Ogsåi forholdet mellom rollene bør det gjøres noen tiltak i fremtidig organisering.

I dagensorganisering er ikke forholdet mellom rollene formalisert på noe vis. Ingen
tjenestenivåer er definert (bortsett fra mot ekstern leverandør). Ansvar for
systemforvaltningsoppgaver mellom faggrupper og Driftsteam er uklart, og bestillerro llen har
fått noe mindre oppfølging fra daglig leder enn leverandørrollen i samarbeidet.

For å bøte på dissesvakhetenemå tydelige tjenestenivåavtaler (SLA-er) på plass i IKT
Orkidé. En SLA regulerer hva som skal leveres,av hvem og med hvilken kvalitet. En SLA vil
ogsåinneholde bestemmelserom hvordan tjenestenivåer skal måles og rapporteres.

9. Tjenestenivåavtaler (SLA -er) må etableres mellom leverandørrollen og de
andre rollene .

Innholdet i disseSLA-enebør reflektere hvilket tjenestenivå kommunene ønsker innen
brukerstøtte, klientdrift og fagsystemdrift. Ogsåansvarsdelingen innen fagsystemforvaltning
bør inngå i SLA-ene.Vanlige måleparametre innen IKT -tjenestekvalitet (KPI -er) er oppetid,
responstid ved feilretting, brukertilfredshet og andel saker som blir løst på førstelinje
brukerstøtte.

Det vil værelite hensiktsmessig å koble refusjoner og andre typer sanksjoner til KPI-resultat,
men informasjonen fra KPI-enekan heller brukes som beslutningsgrunnlag for ledelseog evt.
ressursjustering i samarbeidet.

I ny organisering leggesdet ogsåopp til en tettere oppfølging mellom styringsrollen og
bestillerrollen. Faggruppelederneetterlyser mer dialog med styring srollen og mer aktiv
oppfølging i hvordan faggruppa drives. En god arena for slik oppfølging kan væreden
foreslåtte samarbeidsgruppa for faggruppeledere.

10. Arbeidet i faggruppene skal følges opp tettere av daglig leder .
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6.5 Andre, sentrale anbefalinger

6.5.1 Bemanning og arbeidsgiveransvar

For styringsrollen og bestillerrollen foreslås det ingen større endrin ger i bemanningsnivå
eller bemanningsmodell ut over det som fremgår av anbefalingene over:

- Kommunene bør beholde minst 30 % stillingsressurs for å ivareta
bestillerkompetanse i egenorganisasjon.

- Frikjøp av faggruppelederebør økesmed 5 % (normalt fra 20 % til 25 %)
stillingsressurs.

- Økning i antall faggrupper etter behov. (Ingen nye faggrupper er lagt til grunn for
beregninger)

- Styrking av kompetanse innen gevinstrealisering og endringsledelse. (50 %
stillingsressurs er lagt til grunn for beregninger)

Ut fra tallene som er samlet inn vedr. tidsbruk i IKT -avdelingene,vil alle kommunene
beholde lokale arbeidsoppgaver tilsvarende minst 30 % stillingsressurs – selv om alle
standard fagsystemerblir felles. Det enesteunntaket er Halsa kommune, som i dag kun har
40 % stillingsressurs totalt innen IKT. De lokale arbeidsoppgavenevil omfatte bl.a. på-stedet
brukerstøtte, drift av lokale fagsystemerog oppgaver innen ledelse,administrasjon og
innkjøp.

Styringsrollen bemannessom før med daglig leder og rådgivere som er fast ansatt.
Bestillerrollen og prosjekter bemannessom tidligere gjennom frikjøp av ressurser til
faggruppeledereog prosjektdeltagere, mens faggruppemedlemmer fra hver kommune deltar
for egenkommunes regning som før.

For prosjekter foreslås det ingen endringer fra dagensordning.

Som tallene fra KommIT -benchmarkingen og forprosjektets egenanalyseviser, har
Orkidékommunene et gjennomsnittlig lavere kostnadsnivå innen IKT enn andre kommuner.
Dette henger delvis sammen med lav bemanning. En sammenlikning mellom IKT Orkidé
(inkludert kommuner) og en rekke andre IKT -samarbeid og kommuner, viser at
Orkidékommunene har lavere bemanning enn gjennomsnittlig på nøkkeltallene IKT -årsverk
pr. innbygger og IKT -årsverk pr. klient. En gjennomsnittlig IKT -bemanning for IKT Orkidé,
ville ut fra nøkkeltallene tilsi 38-40 årsverk. Tallet for IKT Orkidé og deltakerkommunene
(eksklusiv bestillerrollen) er i dag 35,67 årsverk28.

Med dette som bakgrunn legger forprosjektet opp til en generell oppbemanning av IKT -
samarbeidet (eksklusiv bestillerrollen) på 2,5 årsverk. Dette gjør det enklere å få til
nødvendig vekst/styrking av ressurssituasjonen på enkelte områder, f.eks. brukerstøtte.

28 I tabellen under er også2,3 årsverk til faggruppeledere tatt med i beregningen, slik at sum årsverk i tabellen

blir 37,97.
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Samlet bemanningsbehov med foreslåtte endringer for både IKT Orkidé og IKT -funksjonen i
kommunene fremgår av tabellen under. Forprosjektet anbefaler at nye ansatte tilbys
arbeidssted i sin bostedskommune, alternativt på Frei.

Tabell 8 : Bemanningsbehov

For leverandørrollen er følgende endringer i bemanning lagt til grunn, i tråd med
anbefalingene i rapporten:

- FellesServicedesketableresog tilføres ressurser tilsvarende 7 årsverk i første omgang.
5,5 årsverk tilføres fra kommunene, og 1,5nye årsverk opprettes. Påsikt, når
standardisering av flere fagsystemerer gjennomført, tilføres de gjenstående
årsverkenefra kommunene.
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- FellesKlientdrift videreføres fra dagensprosjekt og styrkes med ytterligere 2,5
årsverk i første fase,mens ytterligere et halvt årsverk (omtrent) tilføres etter hvert.
Totalt sett bør FellesKlientdrift ha ca.4 årsverk på sikt.

- Ny lederstilling for leverandørrollen. 1årsverk. (Omtales lenger ned i rapporten).
- Dagensoutsourcede drift av servereog fagsystemerkan «hentes hjem» hvis det

vurderes som formålstjenlig , og tilsvarer ca.2 årsverk.
- Driftsoppgaver for fagsystemeroverføres gradvis fra kommunene til IKT Orkidé i takt

med standardisering av fagsystemer.Dette gjelder kun kjernesystemer og standard
fagsystemer.Ansvar for lokale spesialsystemervil fremdeles tilligge den enkelte
kommune.

Den foreslåtte flyttingen av arbeidsoppgaver vil innebære store endringer i balansenmellom
IKT Orkidé og kommunene. I tillegg til at den totale bemanningen vil voksefra dagensca.38
årsverk til ca. 42 årsverk, vil IKT Orkidé alenebli større enn den totale bemanningen i de
kommunale IKT -funksjonene.

Figur 34 : Bemanningsforhold IKT Orkidé vs. kommunene

Leverandørrollen har frem til i dag blitt bemannet gjennom frikjøp av ressurser fra IKT -
avdelingene i kommunene. I og med at hovedvekten av arbeidsoppgaver på sikt vil ligge i
IKT -samarbeidet og ikke i den enkelte kommune, har forprosjektet vurdert tre ulike
bemanningsmodeller for de IKT -ansatte i leverandørrollen:

� Væreansatt i kommunene og frikjøpes til arbeid i IKT -samarbeidet (dagensmodell)
� Væreansatt i IKT -samarbeidet (vertskommunen) og frikjøpes til arbeid i den enkelte

kommune
� Ha to-delt arbeidsforhold, og væreansatt bådei IKT -samarbeidet og den enkelte

kommune i brøk-stillinger.

Etter en totalvurdering av fordeler og ulemper har prosjektgruppa kommet frem til at
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11. IKT -ansatte i leverandørrollen skal være ansatt i vertskommunen og vil
frikjøpes til lokalt arbeid i den enkelte kommune.

Etter en overgangsperiodepå ca. 2 år, leggesdet opp til at IKT -ansatte sitt
arbeidsgiverforhold overføres til vertskommunen. Den enkelte kommune står etter det fritt
til å kjøpe fri nødvendig stillingsressurs for å ivareta sine IKT -driftsoppgaver for lokale
fagsystemerog på-stedet service.Graden av frikjøp vil enkelt kunne justeres i takt med
endringer i behovet til den enkelte kommune.

6.5.2 Lokalisering og vertskommune

Selvom det nå leggesopp til at vertskommunen har arbeidsgiveransvaret i leverandørrollen,
vil prosjektgruppa fraråde en samlokalisering av IKT -ansatte. Vår anbefaling går på tvers av
anbefalingene gitt i KommIT -benchmarkingen, og vil trolig føre til at enkelte stordrifts - og
styringsgevinster blir lavere enn de ellers ville ha blitt.

Til tross for dette, mener prosjektgruppa at det er andre gevinster forbundet med en
desentralisert struktur:

- Det blir enklere å ivareta lokale driftsoppgaver, f.eks. på-stedet brukerstøtte
- Kommunen vil kunne skilte med IKT -kompetansearbeidsplasser
- Overgangenfor den enkelte IKT -ansatt blir mindre
- Selvereorganiseringen forventes å bli både rimeligere og mer smidig, ettersom man

kan forvente større grad av kontinuitet blant de IKT -ansatte. Dette gir sannsynligvis
utslag som mindre turnover, mindre støy og lavere rekrutteringskostnader

12. En desentral lokalisering anbefales for leverandørrollen.
Arbeidsst ed/oppmøtested for den enkelte IKT -ansatt vil derfor være
uendret, selv om arbeidsgiveransvaret flyttes.

For å kunne ha effektiv styring og oppfølging av medarbeiderne i leverandørrollen, må de
IKT -ansatte likevel regne med en liten økning i reisevirksomhet inn til vertskommunen til
f.eks. møter, leder-medarbeidersamtaler og generell omgang med kolleger. Lederen i
leverandørrollen bør værelokalisert i vertskommunen.

Pågrunn av gevinsteneskissert over, forutsettes det at den enkelte kommune vil ønskeå ha
IKT -personell med kontorplass i kommunen, og at egnedekontorplasser derfor stilles til
disposisjon.

Prosjektgruppa har vurdert ulike alternativer ogsåfor lokalisering og vertskommune.
Gruppas anbefalinger er at:

13. § 27-delen av samarbeidet (styringsrollen og bestillerrollen) videreføres
som i dag med arbeidsgiveransvar i Sunndal og kontorlokaler på Frei .

14. Kristiansund kommune skal være vertskommune (etter kommunelovens
§ 28 b) for leverandørrollen, med kontorlokaler på Frei.
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Det er flere grunner til at Kris tiansund foretrekkes som vertskommune. For det første vil det
væreunaturlig å skille driftsorganisasjonen fra de tekniske IKT -løsningene i Fellespunktet. Et
slikt skille ville kun resultert i en mer uoversiktlig leverandørrolle og behov for flere, interne
tjenesteavtaler i samarbeidet.

Mulighet for samlokalisering for de ulike deleneav IKT -samarbeidet vurderes ogsåå væreen
styrke. Samlokalisering vil bidra til større fagmiljø , redusert avstand og tettere dialog internt
i samarbeidet. Frei ligger sentralt plassert på Nordmøre, med gjennomsnittlig lavest
reisetid29 til øvrige kommunesentre. IKT Orkidé er allerede etablert i lokaler i Rensvik på
Frei, og det faller derfor naturlig å anbefaleat ny leverandørrolle ogsåfår hovedkontor der.
Kristiansund kommun e har selv gjort et generelt vedtak om at interkommunale funksjoner
fortrinnsvis skal lokaliseres på Frei.

6.5.3 Intern organisering leverandørrollen

I et vertskommunesamarbeid, har vertskommunen stor grad av frihet omkring hvordan den
tjenesteytende enheten organiseres. Likelydende samarbeidsavtaler mellom vertskommunen
og samarbeidskommunene vil regulere innholdet i samarbeidet.
Forprosjektet tillater seglikevel å komme med noen forslag rundt den interne organiseringen
i leverandørrollen.

Ny leverandørrolle vil trolig organiseressom en egenenhet i vertskommunen. Rådmannen
eller egnet kommunalsjef vil trolig væreden leder av vertskommunesamarbeidet rapporterer
til i linja i vertskommunen.

Det anbefalesat lederen for vertskommunesamarbeidet er ansatt i vertskommunen i
nyopprettet stilling fra starten av omorganiseringsprosjektet. Lederen bør tilsettes gjennom
ordinær og åpen ansettelsesprosess,slik at alle IKT -ansatte i Orkidékommunene har
mulighet til å søke.Lederen bør ha arbeidssted på Frei. I og med at lederoppgavenei
leverandørrollen blir helt nye, anbefalesdet at IKT -samarbeidet styrkes med ett årsverk på
dette området.

15. Ny leverandørrolle i vertskommunen må styr kes med ett årsverk til
lederstilling.

Pågrunn av antallet IKT -ansatte og forskjellige arbeidsoppgaver i leverandørrollen, blir det
nødvendig å dele inn leverandørrol len i noen avdelinger. Hver avdeling bør ha en
mellomleder med økonomisk, faglig og personalmessigansvar for de ansatte i avdelingen.
Mellomledere bør rapportere til leder for vertskommunesamarbeidet, og bør ansettes
gjennom intern utlysning blant dagenskommuneansatte. Mellomledere kan væredesentralt
lokalisert, men må i så fall påregneøkt reisevirksomhet.

29 Målt på www.gulesider.no
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Figuren under angir forprosjektets forslag til intern struktur (funksjon er). Men leder og
mellomledere bør få stor grad av frihet til organisering av disponering av ressurser i
leverandørrollen.
Inndelingen i figuren er i tråd med det som er vanlig organisering av en IKT -
driftsorganisasjon. Avdelingene er en naturlig inndeling i tråd med forskjellig «fokus» på
tjenestene som produseres.
Mange har i tillegg en egenavdeling for Prosjekt, men i IKT Orkidé er prosjektene organisert
utenfor leverandørrollen. Interne prosjekter vil kunne håndteres av lederteamet.

Avdelingsleder for Drift vil erstatte dagens15% stillingsressurs som koordinator for
Driftsteamet.

Figur 35: Forslag intern organisering leverandørrollen

Ved intern organisering av en IKT -organisasjon er det likevel grunn til å ha større fokus på
arbeidsprosesserenn på organisasjonsstruktur og funksjoner. Organisasjonsstruktur må på
plass for å leggeforholdene til rette for arbeidsprosessene,men det er prosessenesom avgjør
hvordan leverandørrollen vil fungere. En ny organisering av leverandørrollen er derfor
avhengig av å bruke en del tid på etablere godedriftsprosesser basert på ITIL 30 eller andre
driftsrammeverk.

I plan for gjennomføring, lenger bak i rapporten, er det tatt høyde for slike aktiviteter som et
ledd i etableringen av Felles Servicedesk, Felles klientdrift og generelt for leverandørrollen.

30 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) er et strukturert rammeverk for kvalitetssikring av

leveranse,drift og support innen IKT-sektoren. Siden mid ten av 1990-tallet har ITIL vært en

verdensomspennendede facto standard for IT ServiceManagement.
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6.6 Oppsummering ny organisering

I figuren under er mange av anbefalingene i dette kapittelet oppsummert og synliggjort med
lys blåfarge.

Figur 36 : Oppsummering ny organis ering
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Samlet rett representerer forslag til ny organisering av IKT Orkidé og IKT -funksjonen i
kommunene en naturlig videreføring av dagensIKT -samarbeid, hvor man bygger videre på
de fungerende strukturer som allerede er etablert. Forslag til ny organisering representerer
en evolusjon, snarere enn en revolusjon.

For styringsrollen og bestillerrollen foreslås kun mindre justeringer på etablerte strukturer.
Dagensmodeller for bemanning og frikjø p, samt den juridiske organiseringen,videreføres
som i dag. Faggruppelederrollen utvides noe, og det leggesopp til etablering av nye
faggrupper etter hvert som fagsystemerstandardiseres ytterligere. I tillegg anbefalesdet å
styrke IKT Orkidé med kompetanse innen gevinstarbeid og endringsledelse.

For leverandørrol len anbefalesnoen relativt større grep, med annen juridisk organisering og
flytting av en rekke arbeidsoppgaver til interkommunal regi. I tillegg bør de formelle
koblingene mellom rollene styrkes gjennom etablering av tjenestenivåavtaler, samt
samarbeidsavtaler mot vertskommunen.

Ny organisering av leverandørrollen realiseres i stor grad ved å omdisponere eksisterende
IKT -ansatte til ny organisering og arbeidsoppgaver.Tabell 8: Bemanningsbehov, viser
hvordan dette vil skje over tid. I tillegg viser tabellen at IKT -samarbeidet vil ha behov for å få
tilført ressurser tilsvarende totalt 3,4 årsverk for å etablere forslag til ny organisering.

Dagensdesentraliserte arbeidsplasser for de IKT -ansatte opprettholdes, men
arbeidsgiverforho ldet overførespå sikt til vertskommunen (Kristiansund). For å ivareta
lokale IKT -driftsoppgaver, må den enkelte kommune frikjøpe nødvendig stillingsressurs fra
vertskommunen. Ledelsen i leverandørrollen anbefalessamlokalisert med dagensIKT
Orkidé-ansatte på Frei.
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7 Konsekvenserny organisering

Utreding av konsekvenserav et interkommunal t IKT -samarbeid er en svært krevende øvelse.
Sværtmange interessenter – ogsåutenfor kommunens organisasjon – er berørt. I
forprosjektet har det ikke vært tid eller ressurser til å gjennomføre en slik omfattende
analyse.Innholdet i dette kapittelet er derfor basert på innsamlede data fra kartleggingen,
tilgjengel ige kilder som budsjetter og rapporter, samt resultater fr a arbeidsmøter i
prosjektgruppa.

7.1 Gevinster

Prosjektgruppa har identifisert følgendegevinster som de viktigste ved ny organisering:

- Økt brukertilfredshet
Tilfredse brukere er et sentralt fokusområde for IKT Orkidé. Dagensnivå for
brukertilfredshet er bra, noe KommIT -benchmarkingen ogsåviser. Prosjektgruppa
mener at ny organisering vil kunne føre til økt brukertilfredshet. OgsåIKT -ansattes
vurdering av ny organisering av leverandørrollen viser en forventet økning i
tjenestenivå (deriblant brukertilfredshet).
Måling av brukertilfredshet gjøres f.eks. ved gjennomføring av brukerundersøkelse.

- Høyere IKT -tjenestenivå
Med «høyere IKT -tjenestenivå» menesprimært stabilitet og opptid på leveranser fra
leverandørrollen. En større driftsorganisasjon vil f.eks. ha ressurser til å etablere IKT -
tekniske løsninger med større grad av feiltoleranse. Dette trekkes ogsåfram som en
gevinst i de IKT -ansattesvurdering av leverandørrollen, jfr. kapittel 0.
Måling av IKT -tjenestenivå kan operasjonaliseresgjennom KPI-er som
oppetidsprosent og antall alvorlige hendelser (såkalte A-feil).

- Bedre ressurs - og kompetansestyring
En større og felles IKT -driftsorganisasjon vil normalt kunne vise til gevinster innen
bedret styring og utnyttelse av ressurserog kompetanse. Et større fagmiljø vil leggetil
rette for spesialisering, samarbeid og kompetanseoverføring for IKT -ansatte i
vesentlig større grad enn tidligere. Innføring av standardiserte arbeidsprosesser
(f.eks. ITIL) vil i tillegg kunne økeutnyttelsen av den enkelte IKT -ansatt.
Pågrunn av desentral lokalisering av ansatte, vil ikke denne gevinsten bli såstor som
ved samlokalisering, men prosjektgruppa mener like fullt at det er gevinster å hente
på dette området.
Effekten av bedre ressurs- og kompetansestyring kan f.eks. måles ved
ansattundersøkelse(medarbeiderundersøkelse)eller kartlegging av IKT -tidsbruk og
kompetansehos IKT -ansatte.
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- Stordriftsfordeler pga. standardisering
En stor effekt av den økte standardiseringen av fagsystemersom det leggesopp til
under ny organisering, er reduksjon i mangfold og kompleksitet. Når f.eks. fem
turnussystemer erstattes med ett felles system, vil en rekke stordriftsfordeler gjøre seg
gjeldende. Eksempler på slike stordriftsfordeler kan væreintegrasjonsbehov,
opplæring, systemforvaltning, leverandøravtaler, behov for serverdrift, lavere
lisenskostnader, m.m.
Slike gevinster er vanskelige å måle på generell basis. Variasjon mellom fagsystemer
gjør sammenlikning av tall utfordrende, men det er mulig å lageKPI-er på antall
integrasjoner, antall servere,osv. Det som sannsynligvis er en bedre løsning, er å la
hvert enkelt standardiseringsprosjekt /fagsystemprosjekt gjøre sitt egetgevinstarbeid
på dette området i de respektive forprosjektene (jfr. LØP-prosjektet) .

- Styrket grunnlag for øvrige samarbeid
Som de dokumenterte erfaringene fra andre IKT -samarbeid viser, er det ofte
vanskelig å vise til direkte , stor økonomisk gevinst for selveIKT -samarbeidet. De
største gevinsteneer ofte å finne i øvrig, interkommunalt fag- eller tjenestesamarbeid
som understøttes teknologisk av IKT -samarbeidet. Et eksempelpå dette er LØP-
prosjektet i IKT Orkidé, hvor rapporten fra forprosjektet viser størst gevinst knyttet til
tjenestesamarbeid.
IKT Orkidé har allerede gjort jobben med å tilrettelegge IKT -infrastrukturen mellom
deltagerkommunene for slikt samarbeid (jfr. kapittel 5.1), og vil med ny organisering
og økt standardisering av fagsystemerstyrke dette grunnlaget ytterligere. I dag er det
et stort og uutnyttet gevinstpotensial ved IKT -samarbeidet på dette området.
I likhet med forrige gevinst, er denne effekten vanskelig å måle. Her må hver enkelt
fag- og tjenestesamarbeid gjøre sine egnemålinger av gevinsten.

- Digitaliseringsarbeid
Digitalt førstevalg for innbyggere og næringsliv krever mye teknologi og kompetanse,
og er såledesutfordrende for kommunene å realisere. IKT Orkidé er i regi av
faggruppene allerede i gangmed å bistå kommunene med slikt digitaliseringsarbeid,
og prosjektgruppa mener forslag til ny organisering vil styrke denne satsingen.Både
tilførsel av kompetanse på gevinstrealising, mer ressurser til faggruppene og et større
IKT -fagmiljø bidrar til at IKT Orkidé står enda bedre rustet til å gjennomføre
digitaliseringsprosesser.
Måling av denne gevinsten kan gjøres ved å lage KPI-er som reflekterer
digitaliseringsgraden i kommunene. KommIT -benchmarkingen hadde flere
eksempler på slike. Alternativt kan man støtte segpå nasjonale målinger for å
sammenlikne segmed andre kommuner og IKT -samarbeid, f.eks. gjennom
regelmessiggjennomføring av KommIT -benchmark eller Difis årlige nettside-
undersøkelse.



Framtidig organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT -funksjoner Side 72/ 102

Sluttrapport forprosjekt

- Redusert sårbarhet
Flere og flere kommunale tjenesteområder er avhengigeav fungerende IKT -løsninger
for å kunne levere tjenester til innbyggere og næringsliv. Dette fører til en økt
avhengighet av IKT -systemerog IKT -ansatte, med tilhørende sårbarhet. Et eksempel
er døgnbemannedetjenester innen pleie og omsorg, som ikke kan få hjelp fra IKT -
avdelingen utenfor normal arbeidstid ved feil.
Ny organisering vil ha langt bedre forutsetninger for å imøtekomme disse
sårbarheteneenn dagensorganisering. Her er prosjektgruppa, KommIT -
benchmarkingen og de IKT -ansatte fullstendig samstemte. IKT -ansatte vurderte at
IKT -sikkerhet (herunder sårbarhet) ville bedresmed hele 43 % i forslag til ny
organisering.
Sårbarhet måles normalt ved gjennomføring av risiko - og sårbarhetsanalyse.

- Bedret sluttbrukerkompetanse
Prosjektgruppa mener at styrking av bestillerrollen, både i IKT Orkidé og den enkelte
kommune, vil gjøre sluttbrukerne bedre i stand til å bruke IKT -systemene.En
sterkere leverandørrolle vil ogsåha bedre kapasitet til veiledning og brukerstøtte
innen generelle IKT -spørsmål, noe som på sikt vil øke kompetansen ute i
organisasjonen.
Sluttbrukerkompetanse kan måles på en rekke ulike måter; ansattundersøkelse,
testing/sertifisering eller antall kompetanserelaterte spørsmål som Servicedesk
mottar.

Figur 37: Viktigste gevinster
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Prosjektgruppa har vurdert betydningen og gevinstpotensialet i den enkelte gevinst.
Resultatet er sammenstilt i figuren over. Tre gevinster trekkes fram som vesentlig viktigere
enn de andre;

� Økt brukertilfredshet
� Stordriftsfordeler pga. standardisering
� Styrket grunnlag for øvrige samarbeid

Hvis IKT Orkidé ønsker å bruke disse identifiserte gevinstenesom effektmål for ny
organisering, må de operasjonaliseresytterligere. Forslag til målemetoder og KPI-er er angitt
i omtalen over. I tillegg må det utarbeides en full gevinstplan for omorganiseringen. Dersom
det skal væremulig å måle effekten på det enkelte område, er man ogsåavhengigav at det
gjennomføres «før»-målinger på alle KPI-er man ønsker å bruke.
Dette arbeidet er det naturlig at et eventuelt reorganiseringsprosjekt gjennomfører.

For mer informasjon om planlegging og realisering av gevinster for ny organisering, henvises
det til veilederne fra KS KommIT 31 og Senter for statlig økonomistyring 32 (nå DFØ).

Den planlagte styrkingen av IKT Orkidé sin egengevinstkompetansekan med fordel
anvendestil dette arbeidet, slik at deltagerkommunene enklere kan realisere gevinstenemed
de planlagte endringene.

31 KS KommIT (2013): Gevinstkokebok for IKT -prosjekter i norske kommuner

http://www.ks.no/PageFiles/53735/13224%20KS%20KommIT%20Gevinstkokebok.pdf
32 SSØ(2010): Gevinstrealisering – en innføring i planlegging og oppfølging av gevinster

http://www.dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/Gevinstrealisering.pdf
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7.2 Standardisering

De styrende prinsipper angitt i kapittel 5 leggeropp til en sterk grad av standardisering
fremover, både for fagsystemer,men ogsåfor IKT -infrastruktur som dataromskomponenter ,
kommunika sjonsløsninger og telefoni. Det er tilnærmet umulig å anslå økonomiske gevinster
og kostnader forbundet med slik standardisering med noen særlig presisjon, uten et svært
omfattende innsamlings - og analysearbeid.Kartleggingen av fagsystemkostnaderog
ressursbruk til systemforvaltning i den enkelte kommune hadde som formål å gi en del
opplysninger om dette, men de innrapporterte data er for mangelfulle til å kunne brukes til å
beskrive konsekvenserpå en god måte.

Selvom en ny organisering av IKT -samarbeidet nå anbefales,leggesdet ikke opp til noen
endringer i måten samarbeidet jobber med tanke på standardisering av fagsystemer.
Standardiseringsprosjekter er tenkt å initieres, finansieres og realiserespå samme måte som
tidligere. Arbeidet organiseresi regi av egneprosjekt med egneressurser.Hver enkelt
prosjekt vil selv væreansvarlig for å beregneog synliggjøre gevinster og kostnader.
Det enestesom nå forandres med ny organisering, er at det leggesopp til flere
standardiseringsprosjekter og sterkere forpliktelse til deltagelse.

De samme prinsippene vil gjelde for standardisering av IKT -infrastruktur. På lik linje med
dagensfagsystemer,vil ogsådagensIKT -infrastruktur ute i hver kommune fortsette å
eksistere selv om ny organisering kommer på plass.Hver kommune vil fortsatt ha sitt eget
datarom – inntil videre.
Men i tråd med de nye standardiseringsprinsippene, skal ogsåIKT -infrastrukturen
standardiseres i såstor grad som mulig over tid . Denne jobben er imidlertid svært komplisert
og tidkrevende, og det er rimelig å forvente at det vil ta mange år før man har jobbet seg
gjennom de fleste systemer.

For standardiseringen av IKT -infrastruktur , kan det værefornuftig å organisere tiltakene på
ulike måter. Enkelte, større tiltak som vil kreve ekstern fi nansiering (f.eks. felles
telefonisystem), vil det værefornuftig å organisere som egetprosjekt. Andre, mindre tiltak
som ikke er særskilt kostbare (f.eks. felles printserver) kan kanskje realiseressom ren
driftsoptimalisering styrt av den nye leverandørrollen.

Tabellen under viser noen de mest aktuelle standardiseringstiltakene innen IKT -
infrastruktur.

Tabell 9: Aktuelle standardiseringstiltak IKT -infrastruktur

Nr Tiltak Krever

1 Standardisering/kon solidering IKT -
støttesystemer
(antivirus, backup, WSUS,klientstyring,
telefonsentral , lisenser, Servicedesk-verktøy)

Mandat

2 Avvikle lokale domenekontrollere og
brannmurer
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Nr Tiltak Krever
3 Samhandlingsløsning for å støtte desentral

bemanningsstruktur
Finansiering

4 Virtuelle datarom hos IKT Orkidé kan erstatte
dagenslokale datarom i hver kommune

Tjenestenivåavtale (SLA)
Økonomisk modell
Incentiver for den enkelte kommune

5 Feiltolerante datarom hos IKT Orkidé

Ett vesentlig tiltak (omtalt i tabellen over) som burde prioriteres raskt i løpet av
omorganiseringsprosessen,er etableringen av et egnet samhandlingsverktøy. Et slikt
samhandlingsverktøy med funksjonalitet for lynmeldinger, tale, videosamtaler og deling av
skjer (f.eks. Lync, som er etablert som pilot i dag), vil værehelt nødvendig for å få den
desentraliserte bemanningsstrukturen til å fungere.

Ogsåfor arbeidsprosessenei leverandørrollen leggesdet opp til standardisering.
Standardiserte IKT -driftsprosesser (etter prinsipper fra f.eks. ITIL, LEAN eller MOF) vil
innføres for alle IKT-ansatte, og vil gjelde enten man utfører arbeid i vertskommunen eller
lokale for den enkelte kommune. Nye arbeidsprosesservil understøttes av et egnet
Servicedeskverktøy.
I dette standardiseringsarbeidet kan faggruppe IKT ogsåspille en sentral rolle .

Noen av gevinstenesom standardiseringsarbeid bringer med seg,er omtalt i kapittel 7.1.
Disse gevinstenegjelder både fagsystemerog IKT -infrastruktur. Som LØP-prosjektet i IKT
Orkidé ogsåhar illustrert, vil et standardiseringstiltak ofte bringe med segto typer gevinster:

1. Stordriftsfordeler basert på færre servere,integrasjonsbehov og lisenser, samt innen
systemforvaltning.

2. Muligheten for annet tjenestesamarbeid

Det er muligheten til å understøtte annet tjenestesamarbeid som ofte regnessom den største
gevinsten ved felles fagsystem,men gevinstrealisering på dette området er ofte utfordrende.

Stordriftsfordelene realiserespå den annen side nesten alltid, men størrelsen på disseer
forskjellig fra system til system,og vil variere fra kommune til kommune. I ePhorte-
prosjektet og LØP-prosjektet fikk enkelte kommuner en økonomisk gevinst opp mot 50 %
bare for stordriftsfordelen . Jevnt over kan man forvente at de fleste standardiseringstiltakene
som et minimum vil væreselvfinansierendeved at stordriftsfordele ne over tid vil dekke både
investeringen og nye driftskostnader .
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7.3 Lokale tjenestenivåer

7.3.1 Vaktordning

Flere av Orkidékommunene har i dag etablert IKT -vaktordning med noe varierende
tjenestenivå. Enkelte kommuner (Kristiansun d) har en vaktordning med fast bemanning og
garantert tjenestenivå. En del andre kommuner har en type vaktordning hvor den IKT -
ansatte får kompensasjon for å væretilgjengelig på telefon utenfor ordinær arbeidstid, men
hvor det ikke garanteres respons.Noen kommuner har ingen vaktordning overhodet.

I IKT Orkidé finnes det en felles vaktordning knyttet til de felles fagsystemenesom er
etablert. Denne vil utvides naturlig i takt med standardisering av fagsystemerog IKT -
infrastruktur, slik at felles vaktordn ing på sikt vil dekke flere og flere systemer. Men sentral
vaktordning vil aldri kunne dekke lokale systemer i den enkelte kommune, pga. manglende
kompetanse om lokale forhold .

For å få dekket et eventuelt behov for vaktordning tilknyttet lokale systemer, må kommunene
ha separateavtaler med vertskommunen på dette området. I likhet med dagenslokale
vaktordninger, vil det væreutfordrende for vertskommunen å tilby garanterte tjenestenivåer
for lokale systemerettersom kompetanse omkring lokale systemer ofte vil væretilknyttet
enkeltansatte. Her må man med andre ord belagesegpå at de IKT -ansatte som i dag deltar i
vaktordning, vil fortsette i tilsvarende ordning under ny arbeidsgiver.

7.3.2 Brukerstøtte

En av de største konsekvensenefor IKT -brukerne ute i kommu nene ved ny organisering av
IKT Orkidé, vil værenytt kontaktpunkt for brukerstøtte. Felles Servicedeskskal væresåkalt
SPOC(single-point -of-contact) for alle ansatte i deltagerkommunene. For de som har
arbeidssted i nærheten av lokal IKT -konsulent i dag, vil dette kunne opplevessom mer
tungvint. Det vil alltid føles enklere å «stikke bortom Kari nedi gangen»enn å ringe en
person man ikke kjenner sågodt i vertskommunen.

Den anbefalte oppbemanningen innen Servicedeskomtalt i forrige kapittel er ett av mange
tiltak for å sikre at opplevelsennår man kontakter felles Servicedeskblir minst like god som
tidligere. Men like fullt bør man væreforberedt på en nedgang i brukertilfredshet i en
overgangsperiode.Erfaringsmessiger det først og fremst kommunens ledelseog
administrasjon som opplever denne effekten (rådhusansatte). For kommuneansatte ved
andre driftssteder er brukerstøtte pr. telefon eller epost normalsituasjonen .
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7.4 Økonomi

7.4.1 Ny organisering

Estimerte økonomiske konsekvenserav ny organisering er forsøkt synliggjort i tabellene
under. Bådesamlet kostnad for IKT Orkidé (alle kommunene) og kostnader for den enkelte
kommune er beregnet.De konkrete tiltak innen bemanning, omorganisering og påfølgende
kostnader i foregåendekapitler er innarbeidet i kalkylene.

Tabellen under viser estimerte konsekvenseri IKT-driftskostnader, med utgangspunkt i
dagenspersonellkostnader. Endringer i basis IKT -kostnader og fagsystemkostnaderomtales
lenger bak i rapporten.

Tabell 10: Økonomiske k onsekvenser ny organisering – drift

De totale driftskostnadene er anslått å øke med litt over 3,2 millioner kroner for ny
organisering. Mesteparten av økningen kommer som følge av oppbemanning innen
Servicedesk, ledelse,gevinstrealisering og faggruppeledelse.Men også
administrasjonskostnader på ca. 0,5 millioner bidrar til økningen.
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Kostnadsøkningen slår ut svært forskjellig fra kommune til kommune, avhengig av dagens
bemanningsnivå for IKT -ansatte. Kommuner med lav relativ bemanning (f.eks. Halsa), får en
markant økning i kostnader. Effekten er motsatt for kommuner med høy relativ bemanning
(f.eks. Aure), som ligger an til en kostnadsreduksjon ved ny organisering. Man får med andre
ord en utjevning av IKT -kostnadene i Orkidékommunene basert på eksisterende
fordelingsnøkkel for IKT -samarbeidet.

Ogsågraden av frikjøp for driftsteam og faggruppelederepåvirker kostnadsnivået for
enkeltkommuner. De kommunene som bidrar mye med ressurser til fellesskapet, får igjen i
form av reduserte nettokostnader. I tabellen over er driftsteam -tallene fra 2013, slik at
effekten av 2014-utvidelsen for enkeltkommuner ikke fremkommer.

Tabell 11: Økonomiske konsekvenser ny organisering - investering

For å gjennomføre forslag til ny organisering, kreves ogsåinvesteringsmidler til selve
etableringsprosjektet. Størsteparten av investeringsbehovet er knyttet til ekstraordinært
frikjøp av IKT -ansatte og annen prosjektbistand (konsulent er, m.m.) i en etableringsperiode
på 2 år. I denne perioden skal alle omorganiseringsprosesseromkring IKT -ansatte
gjennomføres, og nye medarbeidere skal tilsettes. Kostnader til frikjøp av tillitsvalgte er også
lagt inn i tabellen, slik at de tillitsvalgte er sikret deltagelsei hele omorganiseringsprosessen.

I tillegg er det lagt inn midler til etablering av tekniske løsninger for Servicedeskog
samhandling. Dissetekniske løsningeneer nødvendige dersom den nye leverandørrollen skal
fungere som organisasjon. Verktøyene vil gjøre organisasjonen i stand til å samhandle
effekti vt til tross for desentral struktur, og vil understøtte de nye arbeidsprosessenesom skal
etableres.

Den totale økonomiske effekten, sett i sammenhengmed dagenskostnadsnivå33, er illustrert i
figuren under. Figuren viser kumulativt kostnadsnivå med bådedriftskostnader og
investeringskostnader. Kostnadsøkningen som følge av ny organisering er beskjeden
sammenliknet med tidligere økninger i bådedriftskostnader og investeringskostnader.
I figuren er økte driftskostnader lagt inn med halv effekt i 2015,og full effekt fra 2016.
Investeringskostnader er jevnt fordelt over 2015og 2016.

33 Tall hentet fra IKT Orkidé sitt budsjett 2014-2017
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Figur 38 : Total økonomisk effekt av ny organisering

7.4.2 Standardiseringsgevinster

Dersom man i tillegg tar høyde for gevinsteneomkring standardisering av IKT -infrastruktur
og fagsystemer,vil nettoeffekten værelitt annerledes.Det er stor variasjon og høy usikkerhet
forbundet med slike beregninger, noe som ogsåer presisert tidligere i rapporten. IKT Orkidé
sine egnetall fra ePhorte- og LØP-prosjektene viser en gevinst på opptil 50 % for enkelte
kommuner , og dette kan tjene som et utgangspunkt når man skal anslå standardiserings-
gevinster.
I tabellen under er mer konservative estimater (kun 10 %) lagt til grunn.

Tabell 12: Esti merte standardiseringsgevinster

Dersom dissestandardiseringsgevinstenestilles opp mot de økte driftskostnadene for ny
organisering, ser vi at kommunene samlet sett kan forvente en netto gevinst på ca. 2,5
millioner kroner årlig. Denne gevinsten slår imi dlertid ulikt ut fra kommune til kommune,
avhengig av dagenskostnadsnivå på fagsystemerog basis IKT -kostnader.
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Figur 39 : Netto årlig gevinst standardisering og ny organisering

Ni av tretten kommuner kan forvente en netto årlig gevinst av varierende størrelse, mens fire
av kommunene kan forvente en netto merkostnad, selv når vi tar høyde for
standardiseringen.

7.5 Forhold til lovverk

7.5.1 Lov om offentlige anskaffelser

I lys av forslag til ny organisering er anskaffelsesregelverketaktuelt å drøfte på to områder;
standardisering og vertskommune. Pådissefeltene er ikke regelverket krystallklart. Der
anskaffelseslovverket har gråsoner, har dommer både i Norge og EU blitt brukt som grunnlag
for etablert praksis. Rettsgrunnlaget på en del områder er derfor domstolskapt (f.eks. utvidet
egenregi), og det forventes en oppklaring av en rekke av disse forholdene i nye
anskaffelsesdirektiver34 fra EU.

Standardisering

Lov om offentlige anskaffelser med forskrift, regulerer alle offentlige innkjøp. Regelverket
kommer dermed til anvendelsenår IKT Orkidé skal standardisere sin fagsystemportefølje og
IKT -infrastruktur. Standardisering innebærer at alle kommunene skal bruke samme system
innenfor et fagområde.

Der hvor det ikke foreligger noe felles system fra før, må det som hovedregelgjennomføres en
anskaffelsesprosessfor å velgesystem. Hvis noen kommuner velger å stå utenfor et felles
system (slik det har vært frem til nå), er det svært viktig å det leggesinn opsjoner i

34 Vedtatt i EU 26. mars 2014. Norge har 2 år på å gjennomføre direktivene.
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kravspesifikasjon og kontrakt slik at dissekommunene kan ta i bruk felles system på et
seneretidspunkt uten ny anskaffelsesprosess.

Men dersom en slik opsjon ikke er lagt inn i kontrakten , blir spørsmålet om kommunen
foretar en ulovlig direkte anskaffelsenår en ny kommune knyttes ti l og tar i bruk et allerede
eksisterendefelles fagsystem.

Gjennomføring av en ny anskaffelse,med risiko for å måtte skifte IKT -systemi alle
kommunene, er en svært kostbar prosess.Alternativet er at kun den/de aktuelle kommunene
som står utenfor felles systemgjennomfører anskaffelsen.Fagsystemleverandørenfor det
etablerte, felles fagsystemetbør da værei en posisjon for å levere et svært gunstig tilbud. Til
tross for omfattende interkommunalt IKT -samarbeid i Norge gjennom mange år, er det ikke
registrert noen klager i KOFA for slike «standardiserings-situasjoner».

Vertskommune

Dersom det er vertskommunen som er kontraktsparten mot en tredjepart/leverandør, blir
slike problemstillinger omkring standardisering mindre uklare. En vertskommune vil ha mer
handlingsrom innenfor anskaffelsesregelverket.

For vertskommunesamarbeid eksisterer det imidlertid en annen utfordring: Kan
samarbeidskommunene tildele IKT -driftsoppdraget direkte til vertskommunen, uten å gå
veien om offentlig anskaffelse?

For å kunne bruke unntaksbestemmelsenei anskaffelsesregelverketomkring utvidet
egenregi,er det flere kriterier som må væreoppfylt. Disse er inngående drøftet i ulike
veiledere fra KRD35 og FAD36. Effekten av nye anskaffelsesdirektiver er ogsåvurdert av
Advokatfirmaet Hjort i en egenrapport 37. Departementets jurister konkluderer i veilederne
med at:

For vertskommunesamarbeid om støttetjenester, er det i dag usikkert om unntaket for
horisontalt samarbeid vil kunne komme til anvendelse.Selv om vi ikke kan avvise at
unnta ket vil kunne benyttes, er det grunn til å være noe forsiktig med å anvende
vertskommunemodellen på denne type tjenester.

Til tross for dette er vertskommunesamarbeid på IKT -området et utbredt fenomen i Norge,
og det er ingen rettspraksis verken for eller imot ordningen . Det faktiske innholdet i
samarbeidsavtalenemellom vertskommune og samarbeidskommunene vil væremed på å
avgjøreom kravene i kontrollkriteriet oppfylles. Ved utforming av samarbeidsavtalenebør

35 Kommunal og regionaldepartementet: Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg. (Veileder)
36 FAD (2013): Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
37 Advokatfirmaet Hjort DA (2014): Nye anskaffelsesdirektiver og unntaket for offentlig -offentlig samarbeid.

Forholdet til norske interkommu nale samarbeidsordninger.
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IKT Orkidé derfor ta inn bestemmelsersom styrker samarbeidskommunens kontroll med
vertskommunens IKT -virksomhet.

Et annet forhold som styrker IKT Orkidé sin stilling i forhold til utvidet egenregi,er
beslutningsprosesserog juridisk organisering av styringsrollen.
I IKT Orkidé sitt tilfelle vil aktivitet og tjenester i vertskommunesamarbeidet først behandles
i styret i styringsrollen. Styringsrollen er et § 27-samarbeid, og her ivaretas kontrollkriteriet
langt bedre, jfr. utdrag fra veilederen:

Kommuneloven § 27 åpner for å etablere et interkommuna lt samarbeid mellom kommuner
og fylkeskommuner. Samarbeidet innebærer at det utarbeides vedtekter, etableres et felles
styre og at det gis innskudd eller kan tas opp lån. Samarbeidsorganet kan drive ulike typer
samarbeidstiltak, og det kan overføres ansvar og myndighet i saker som angår
virksomhetenes drift og organisering. Samarbeid etter kommuneloven § 27 vil normalt sett
opp fylle kravet til kontroll.

eKommune Sunnmøre valgte i 2012 en tilsvarende organisering som det som må foreslås for
IKT Orkidé, med § 27 som hovedorganisering, og vertskommunesamarbeid for IKT -
leverandørrollen.

7.5.2 Arbeidsmiljøloven

Dersom det besluttes at de IKT -ansatte skal overføres til vertskommunen gjennom
virksomhetsoverdragelse, kommer bestemmelsenei Arbeidsmiljølovens § 16 til anvendelse.
Arbeidsmiljøloven slår fast at:

- Lønns- og arbeidsvilkår (f.eks. betingelser, rettigheter, plikter, pensjonsordninger)
videreføres hos ny arbeidsgiver.

- Arbeidstaker kan reserveresegmot overføring av arbeidsforholdet, og vil da ha
fortrinnsrett til andre stillinger (ikke nødvendigvis IKT -relaterte) hos tidligere
arbeidsgiver i ett år.

- Arbeidstaker har vern mot oppsigelsei overdragelsesprosessen.

- Tillitsvalgte skal informeres og tas med på drøfting underveis.

- Arbeidstakerne skal informeres så tidlig som mulig i prosessen.

I tråd med de tillitsvalgtes egneønsker (jfr. VedleggE: Uttalelse fra tillitsvalgte ), anbefaler
prosjektgruppa at de tillitsvalgte deltar i omorganiseringsprosjektet og at det settesav
ressurser til slikt arbeid. Dette vil ogsåsikre ivaretagelseav bestemmelser i Hovedavtalen
(§§1-4-1og 3-1).
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8 Plan for gjennomføring

8.1 Beslutningsprosessfor reorganisering

Som beskrevet innledningsvis, er dette dokumentet sluttrapport en fra forprosjek tet for
fremtidig organisering.
I løpet av juni 2014 skal forslag til ny organisering behandles i flere instanser i IKT Orkidé.
Først skal forprosjektgruppa behandle rapporten og gi sin anbefaling til AU. Deretter skal AU
behandle rapporten og gi sin anbefaling til styret. I tillegg skal stor-ORKidé orienteres om
innhold og framdrift.
Styrebehandlingen i IKT Orkidé vil avgjøre om sakenskal sendesvidere til
kommunestyrebehandling i deltakerkommunene, sammen med en utvidet saksfremstilling .

Figur 40 : Oversikt beslutningsprosess (2014)

Utarbeidelse av et utvidet saksframlegg er planlagt i juli og august, og bør inneholde detaljer
omkring:

- Invitasjon til kommunene til å delta i omorganiseringen av IKT Orkidé.
- Konsekvenserfor kommun enedersom de ikke vedtar forslag til ny organisering. Disse

konsekvensenevil avgjøresav styrebehandlingen i IKT Orkidé, og omtales derfor ikke
i denne rapporten.

- Komplett kostnadsbilde for den enkelte kommune
- Forslag til vedtektsendringer og samarbeidsavtale for «nye» IKT Orkidé

(jfr. VedleggD: Forslag til innhold i styrende dokumenter )

Prosjektgruppa ønsker en to-delt runde i kommunestyrene til deltagerkommunene:

1. Informasjonsrunde, hvor IKT Orkidé stiller i kommunestyremøter i alle kommunene
for å informere om hva ny organisering av IKT Orkidé vil innebære og for å svarepå
eventuelle spørsmål fra de folkevalgte.
Denne runden er planlagt tidlig på høsten.

2. Selvebehandlingen, hvor kommunestyrene vedtar sakeneller ikke, er planlagt i
november/desember.

Dersom alle kommunestyrene vedtar saken i løpet av 2014, kan omorganiseringsprosjektet
starte i januar 2015.
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8.2 Plan for reorganisering

Prosjektgruppa anbefaler at selvereorganiseringen av IKT Orkidé organiseressom et
prosjekt over 2 år i 2015og 2016.

8.2.1 Plan leverandørrollen

I leverandørrollen vil mangeav de mest omfattende endringene komme. Av denne grunn er
det i leverandørrollen de fleste prosjektaktiviteter vil ligge, og som vil ha behov for lang
omstillingstid.

Det vil væremange synergier ved å bruke ny leder for leverandørrollen som prosjektleder i
reorganiseringsfasen.Derfor foreslår prosjektgruppa at rekrutteringsprosessen for ny leder
kan startes tidlig i 2015 med tanke på å ha ny leder på plass fra 1. jun i 2015.

Tabell 13: Prosjektplan leverandørrollen

Etter at ny leder (og prosjektleder) er på plass,er det nødvendig med en mer detaljert
prosjektering enn det denne rapporten inneholder. Etter dette kan aktiviteter knyttet til
bemanning starte.
Rekrutteringsprosesser tar gjerne litt tid, spesielt hvis man ogsåregner med eventuell
oppsigelsestid i gammel jobb. Derfor er det i planen satt av 5-6 måneder for hver slik prosess.
Andre halvår 2015vil gå med til å rekruttere nye avdelingsledere (2 stk.) og nytt personell til
Servicedesk(1,5årsverk).

FellesServicedeski vertskommunen åpnesfor IKT -sluttbrukerne 1. januar 2016. I forkant av
dette må man gå til anskaffelseav Servicedeskverktøy, samt planleggenye driftsrutiner for



Framtidig organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT -funksjoner Side 85/ 102

Sluttrapport forprosjekt

denne delen av organisasjonen. I tillegg må ny leder ha tatt en runde med alle eksisterende
IKT -ansatte og deresarbeidsgiverkommuner for å avklare hvem som skal bidra til å bemanne
Servicedeskgjennom frikjøp av 5,5 årsverk.

Man kan ikke forvente at felles Servicedeskvil begynneå fungere etter planen fra dag én. En
lengre innkjøringsperiode med lavere tjenestenivå må påregnes.Av denne grunn er det satt
av rikelig med tid første halvår 2016 til å få denne svært viktige delen av ny organisasjon til å
fungere.

Andre halvår 2016 står felles klientdrift for tur. Planlegging og etablering av felles klientdrift
forventes å væremindre krevende enn Servicedesk, fordi det allerede vil værestrukturer fra
prosjektet som man kan byggevidere på. Fellesklientdrift vil, på lik linje med Servicedesk,
værebasert på økt frikjøp av personell fra kommunene – i første omgang 2,5 ekstra årsverk.

Virksomhetsoverføring av alle IKT -ansatte til vertskommunen er planlagt fra 1. januar 2017.
Etter denne datoen vil de IKT -ansatte væreansatt i vertskommunen, og
samarbeidskommunene vil måtte kjøpe tilbake de IKT -ansatte i tilstrekkelig
stillingsprosent/ressurs til å ivareta lokale IKT -oppgaver. I forkant av denne
virksomhetsoverføringen må det gjennomføres en grundig prosessovenfor alle ansatte, og en
avklaring av detaljer omkring lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende regelverk. Denne
prosessener det satt av 12måneder til i prosjektplanen.

Hjemhenting av driftsoppgaver for servereog fellespunkt kan vurderes tidlig i 2017.

8.2.2 Plan styringsrolle n og bestillerrollen

For styringsrollen og bestillerrollen er det planlagt noe færre endringer, og for disse
aktivitetene er det ikke foreslått dedikert prosjektleder. Daglig leder i IKT Orkidé kan stå som
gjennomføringsansvarlig for aktivitetene skissert under.

Etablering av tjenestenivåavtaler (SLA-er) bør gjennomføres andre halvår 2015, slik at disse
er klare til ny Servicedeskblir operativ i januar 2016. I dette arbeidet bør ny leder for
leverandørrollen trekkes inn som aktiv deltager.

De foreslåtte endringene i faggruppearbeidet kan realiseresallerede fra januar 2015.
Økningen i stillingsprosent fasesinn samtidig som opprettelsen av ny samarbeidsgruppe for
fagledere.Rekrutteringsprosessen for gevinstrealiseringsressurs kan kjøres dette halvåret
med tanke på å ha en ressurspå plass til andre halvår.
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Tabell 14: Prosjektplan styringsrollen og bestillerrollen

Endringene som enkelte kommuner må gjøre i forhold til styrerepresentasjon, kan med
fordel gjøres i sammenhengmed valg av nye styremedlemmer. Dette er planlagt høsten 2015
– etter kommunevalget.
Etablering en av «kommunegrupper» er ogsålagt til andre halvår 2015.Hver enkelt
kommune sin styrerepresentant er tenkt å ha overordnet ansvar for drift av egen
kommunegrupp e. Disse to aktivitetene bør seesi sammenheng,slik at nytt styre og alle
«kommunegrupper» trer i kraft fra 1. januar 2016. Det anbefalesat daglig leder i IKT Orkidé
hjelper til i dette arbeidet som bådepådriver og støttespiller.

Standardiseringsarbeidet i deltagerkommunene skal etter planen fortsette som tidligere, bare
med enda sterkere forpliktelse til å delta. Standardiseringsarbeidet tar ikke pauseselv om det
foregår et reorganiseringsprosjekt, noe som er synliggjort i tabellen over.
Det standardiseri ngsarbeidet som de IKT -ansatte selv står for innen IKT -infrastruktur o.l.,
bør imidlertid ta en kort pausemens omorganiseringen pågår. Men såsnart ny organisering
er på plass, er det ingen hindre for at ogsådenne standardiseringen kan starte for fullt fra
andre halvår 2016.

8.3 Mer om de IKT -ansatte

I forslag til ny organisering av IKT Orkidé og IKT -funksjonen i kommunene, er det uten tvil
de IKT -ansatte som blir berørt i størst grad. Forslaget legger opp til at de IKT -ansatte vil få ny
leder, ny arbeidsgiver og en rekke nye arbeidsoppgaver i løpet av en to-års-periode. Med en
såstor grad av omstilling på kort tid, blir det svært viktig å sørgefor en god og ryddig prosess
ovenfor de IKT -ansatte.

Involvering av tillitsvalgte i prosessener sterkt anbefalt, og er ogsådelvis finansiert, jfr.
Tabell 11: Økonomiske konsekvenserny organisering - investering.
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Ny organisering vil sannsynligvis bringe med segendringer i arbeidsoppgaver for de fleste
IKT -ansatte. En av gevinstenemed ny organisering er bedre ressurs- og kompetansestyring.
For mange ansatte vel dette i praksis innebære en faglig spesialisering, som vil gi nødvendig
dybdekompetansepå enkelte IKT -driftsområder. Man blir nødt til å gi slipp på enkelte
arbeidsoppgaver,og vil få noen nye.

Erfaringer fra andre slike omstillingsprosjekter, viser at et flertall IKT -ansatte helst vil
arbeide med teknologi - og driftsrelaterte oppgaver,mens et mindretall ønsker å arbeide med
brukerstøtte -relaterte oppgaver. Likevel har det en klar verdi at de IKT -ansatte ikke
spesialiseresi såstor grad at de mister den faglige kontakten med andre IKT -fagområder. Det
anbefalesderfor at alle IKT -ansatte bemanner Servicedeskmed jevne mellomrom, og at alle
IKT -ansatte settestil driftsoppgaver (f.eks. sjekking av logger) med jevne mellomrom. En slik
ordning bidrar til å redusere sårbarhet for fravær og sykdom, i tillegg til at alle ansatte får en
økt innsikt i andre fagområder og problemstillinger .

Som prosjektplanen over viser, er det lagt opp til en runde med samtaler og kartlegging med
de IKT -ansatte tidlig i prosjektløpet. Hensikten med denne runden er å samle input omkring
hva de ulike ansatte har kompetanse på og hvilke arbeidsoppgaverde kunne tenke segi ny
organisering. Basert på opplysningene fra dissesamtalene,må ledelsen i ny leverandørrolle
leggeen bemanningsplan for hvilke ansatte som skal jobbe med hvilke fagområder.

Datagrunnlaget for bemanningsplanen kan med fordel styrkes ytterligere ved at de IKT -
ansatte kartlegger/måler egentidsbr uk over tid. F.eks.andre halvår 2014 og/eller første
halvår 2015.

Bemanningsplanen bør foreligge så tidlig som mulig, slik at IKT -ansatte har tid til å vurdere
sin nye, tiltenkte rolle. Ansatte som ikke ønsker å bli med over i ny organisering vil i praksis
ha to valg; si opp sin stilling i kommunen, eller reserveresegmot virksomhetsoverføringen
og dermed ha fortrinnsrett på ledige stillinger i kommunen det nesteåret.

De tre lederstillingene skal ogsåfylles, og det kan tenkes at noen av dagensIKT -ansatte vil
finne det interessant og utfordrende å ta en lederjobb. Ny leder, som er en nyopprettet
stilling, bør rekrutteres gjennom en åpen/ordinær ansettelsesprosess,hvor bådedagensIKT -
ansatte og eksterne kandidater kan søke.Stillingene som avdelingsledere for Servicedeskog
Drift, bør rekrutteres gjennom en intern prosess,hvor kun eksisterendeansatte kan søke.
Hvem som skal væreledere må væreavklart før den øvrige bemanningsplanen legges.Derfor
er rekrutteringsprosessene til dissestillingene lagt opp til å skje før oppsett av
bemanningsplanen.
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9.2 VedleggB: Detaljer metodikk og organisering

Innholdet i dette vedleggetinneholder supplerende informasjon om metodikk og
organiseringen av prosjektet.

Tabell 15: Aktivitetsplan forprosjekt
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Som aktivitets - og møteplanen over viser, er en rekke interessentgrupper blitt involvert i
arbeidet. Denne involveringen har vært selektiv, på den måten at ulike interessentgrupper
har blitt brukt på ulike områder av kartleggingsarbeidet og utredningen av
organiseringsmodell.

Tabell 16: I nvolvering av interessenter

Interessentgruppe Representert ved Involvert på område

IKT -ansatte Utvidet faggruppe IKT Kartlegging av dagenssituasjon,
inkl. ROS-analyse
Organisering av IKT -drift og
brukerstøtte

Fagmiljøer og
fagsamarbeid

Faggruppeledere,IKT Orkidé Kartlegging dagenssituasjon
Organisering faggrupper

Administrativ og
politisk ledelse

Ordførere og rådmenn Styrende prinsipper (frivillighet,
standardisering, osv.)
Overordnet organisering (juridisk,
bestillerkompetanse, m.m.)

Tillitsvalgte Fagforbundet Medlem i prosjektgruppa og deltatt
i de fleste drøftinger.

Øvrige interessenter, som sluttbrukere (elever og kommuneansatte) og leverandører har ikke
blitt involvert i arbeidet.

Det er i tillegg lagt vekt på å kommunisere resultater og beslutninger fra de ulike
prosjektaktivitetene med en gangde foreligger. Hensikten med å informere underveis i stedet
for å vente til sluttrapporten foreligger, er å sikre en transparent prosessog samtidig ha
muligheten til å ta høydefor tilbakemeldinger for tløpende.

9.2.1 Supplerende kartlegging

Kartleggingen som er gjennomført av prosjektgruppa har, som det framgår av
aktivitetsplanen over, omfattet både intervjuer, utfylling av spørreskjemaer og
dokumentstudium. I tillegg har prosjektgruppa valgt å supplere kart leggingsarbeidet med
data fra to andre kilder:

- IKT -kostnads- og modenhetsanalysefra KS KommIT (KommIT -benchmarking)
- Rapport fra Telemarksforskning om fremtidens ORKidé

KommIT -benchmarking:

Modellen for denne kostnads- og modenhetsanalysenble utviklet av KS KommIT i 2013,
sammen med IKT -samarbeid, kommuner og fylkeskommuner. Analysen omfatter totale
kostnader og kostnader knyttet til spesifikke IKT -tjenester og fagsystemer,samt kostnader til
IKT -ledelseog -administrasjon. Kvalitet blir målt på bakgrunn av spørsmål rundt
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tjenesteomfang, IKT -modenhet, brukertilfredshet og digitaliseringsgrad.
Benchmarkingen er ment å væreet verktøy for å sammenlikne kostnad og kvalitet på IKT -
tjenestene i norske kommuner, fylkeskommuner og IKT -samarbeider.

Prosjektgruppa besluttet at KommIT benchmarking skulle gjennomføres for IKT Orkidé,
samt for tre av kommunene i samarbeidet; Kristiansund, Sunndal og Surnadal.
Benchmarkingen ble ikke gjennomført i øvrige deltakerkommuner av hensyn til kostnad (kr.
60.000 pr. kommune) og en svært ressurskrevendedatainnsamlingsprosess.

Rapport om fremtidens ORKidé:

En sentral rammebetingelse for IKT Orkidé, er ambisjonsnivå og strategiske føringer fra
ORKidé (Ordfører - og rådmannskollegiet for Nordmøre). Prosjektgruppa hadde et ønskeom
å samle innspill til forprosjektet fra ORKidé omkring overordnede temaer som f.eks.
kostnadsfordeling, interkommunalt tjenestesamarbeid og arbeidsfordelingen mellom IKT
Orkidé og ORKidé.

Ettersom det allerede var igangsatt et utredningsarbeid rundt fremtiden s ORKidé, besluttet
prosjektgruppa at man skulle baseresegpå data fra Telemarksforskning -rapporten i stedet
for å gjennomføre egendatainnsamling omkring disse temaene.

Til tross for dette, ble det gjennomført en kort spørreundersøkelseblant ordførere og
rådmenn i deltakerkommunene for å samle inn data på noen svært sentrale spørsmål. Dette
ble gjort av to grunner. For det første var prosjektgruppa usikker på om arbeidet til
Telemarksforskning ville dekke dissespørsmålene.For det andre har IKT Orkidé to
deltakerkommuner (Fræna og Nesset),som ikke er medlemmer i ORKidé.

9.2.2 Pålitelighet og validitet

For å kunne svareopp bestillingen fra mandatet, er det store mengder data som må samles
inn fra IKT Orkidé og deltagerkommunene. I tillegg er det i forprosjekt et lagt opp til bred
involvering i arbeidet med å utarbeide forslag til ny organisering. Alt dette krever mye
ressurser.

Påden annen side har forprosjektet hatt en del ressursbegrensenderammer som tidsfrister,
økonomi/budsjett og tilgjengelighet på personell i kommunene (tid til rådighet for
forprosjektet). En naturlig konsekvensblir at forprosjektet har måttet inngå kompromisser
på datakvalitet og dybden på involvering og forankring. Dette går igjen ut over påliteligheten
og validiteten til data og påfølgende slutninger i denne rapporten.

Pålitelighet , eller reliabilitet, sier noe om hvor stor målesikkerhet man har i
datainnsamlingen. Der hvor spørreundersøkelserog spørreskjemaer er benyttet i
kartleggingen, vil ulike respondenter kunne ha tolket formul eringer og terminologi ulikt.
Dette er forsøkt veiet opp ved forklarende tekst, samt at Konsulenten har tatt direkte kontakt
med enkelte respondenter for oppklaring der hvor svar avviker vesentlig fra gjennomsnittet.
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Et konkret utslag av varierende pålitel ighet, er kartleggingen av IKT -økonomi i kommunene.
Her ligger enkelte kommuner på et unormalt lavt kostnadsnivå, størrelsen tatt i betraktning.
Dette illustreres i figuren under.

Figur 41: Eksempel varierende pålitelighet

Der hvor bidragsytere har vært direkte involvert, f.eks. i intervjuer og workshops, antas
påliteligheten å værehøyere,ettersom man ved direkte dialog får avstemt begreper
umiddelbart.
For KommIT -benchmarkingen er spørreskjemaer supplert med oppfølgingsintervjue r. På
den måten sikres svært god pålitelighet på dissedataene.

Enkelte av dataene,f.eks. omkring tidsbruk i IKT -avdelingene,kan imidlertid anseesfor å ha
lav pålitelighet . Dette fordi tidsbruk ikke registreres i kommunene og svareneer basert på de
IKT -ansattes«besteestimat».

Validitet, eller gyldighet, er en betegnelsepå hvor godt man klarer å måle det man har til
hensikt å undersøke.Validiteten i denne rapporten vurderes å væreveldig god.
Datainnsamlingen har ikke benyttet segav utvalg , men har tatt sikte på å samle inn data fra
alle kommuner, alle faggrupper, alle ordførere/rådmenn, etc. Deltagelsenfra respondenter
har vært gjennomgåendehøy.
Det enesteunntaket fra dette er KommIT -benchmarkingen, som kun er gjennomført i 3 av 13
kommuner. Denne benchmarkingen vurderes derfor å værelite gyldig for de øvrige 10
kommunene.

Et annet moment som det er viktig å merke seg,er at alle workshop-resultater omkring
fremtidig organisering er basert på samme premiss; at minst halvparten av alle fagsystemer
skal værestandardiserte/felles i fremtiden. Det var nødvendig å leggeinn dette premisset
tidlig i forprosjektet for å kunne få konkrete resultater ut fra de ulike organiserings-
workshopene.
I etterkant skulle det vise segat dette premisset stemte godt overensmed resultatene fra
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spørreundersøkelsenblant ordførere og rådmenn, noe som sikrer god validitet ogsåfor
workshop-resultatene.

Tabell 17: Konsulentens vurdering av pålitelighet og validitet for de ulike datasett i forprosj ektet.

Data Pålitelighet * Validitet*

IKT -nøkkeltall (13 kommuner) God Sværtgod
IKT -økonomi (13 kommuner) Meget god Sværtgod
Fagsystemer(13 kommuner) Nokså god Meget god
KommIT -benchmarking (3 kommuner) Sværtgod 3 kommuner: Sværtgod

Øvrige: Ikke gyldig
Intervjudata faggruppeledere Meget god Sværtgod
ROS-analyse Meget god Meget god
Spørreundersøkelseordførere og rådmenn God/Meget god Meget god
Ulike organiserings-workshoper (4 stk) Meget god Meget god
Tidsbruk IKT -avdelingene(13 kommuner) Noksågod Meget god
Dokumentstudium Sværtgod Sværtgod

*Skala: Lite god – Nokså god – God – Meget god – Sværtgod
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9.3 VedleggC: Resultater ROS-analyse
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Skala for etablering av akseptkriterier og vurdering av trusler:
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9.4 VedleggD: Forslag til innhold i styrende dokumenter

9.4.1 Vedtekter § 27-samarbeid

I og med at store deler av IKT -samarbeidet skal videreføres i eksisterendeform, blir det ikke
nødvendig med større endringer i IKT Orkidé sine vedtekter. Likevel bør enkelte paragrafer
justeres:

o § 2: Ny ordni ng med vertskommune bør beskrives.

o § 3: Organisering bør oppdateres i tråd med foreslåtte endringer i denne rapporten.

o § 4: Foreslåtte endringer i styrerepresentasjonen fra den enkelte kommune bør
vedtektsfestes.
I tillegg bør det avklares om det er rådmannen eller kommunestyret som utnevner
styrerepresentant. I dag er praksis noe varierende.
Hvor lengestyrerepresentanter sitter, samt mekanisme for utskifting, bør også
avklares.

o § 5: Opprettelse og endringer i tjenestenivåavtaler (SLA-er) bør gjøresi styret.

o § 9: Kommuner kan ikke reserveresegmot samarbeid omkring fagsystemerhvor
styret har besluttet standardisering.
(I praksis betyr dette at beslutninger omkring anskaffelseog implementering av felles
fagsystemer,som tidligere har blitt behandlet i kommunestyrene, nå vil bli behandlet
i styret i IKT Orkidé.)

o § 12: Ny oppsigelsesfrist for avtalen (2017?)

Ut over dette kan dagensvedtekter videreføres.

9.4.2 Samarbeidsavtalevertskommunesamarbeid

Vertskommunesamarbeidet som nå foreslås for IKT Orkidé er et administrativt
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 b. I tillegg til en bilateral
samarbeidsavtalemellom hver enkelt samarbeidskommune og vertskommunen, må
administrasjonssjefen (rådmannen) i samarbeidskommunen delegerenødvendig myndighet
til administrasjonssjefen (rådmannen) i Kristiansund.

Det anbefalesat IKT Orkidé tar sikte på likelydende avtaler mellom Kristiansund og alle
samarbeidskommunene, selv om lovverket åpner for ulike avtaler mellom forskjellige
kommuner. I henhold til kommunelovens § 28 e, må en samarbeidsavtaleminimum
inneholde bestemmelserom38:

38 Punkter fra KRD: Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg. (Veileder)
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- Deltakere og hvem som er vertskommune

- Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som leggestil vertskommunen

- Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet, samt tid spunktet for
virksomhetsoverføring av IKT -ansatte

- Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen

- Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen

- Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet

- Annet som etter lov krever avtale.

Figur 42 : Vertskommunesamarbeid

For å oppfylle de strenge kravene til utvidet egenregi i anskaffelsesregelverket,anbefalesdet
at utvidede bestemmelser for kontroll med vertskommunen ogsåtas inn i samarbeidsavtalen.
Eksempler på slike bestemmelserkan væreutvidet innsyn og rapportering, begrenset
instruksjonsmyndighet , klager og mulighet for revisjon/kontroll fra samarbeidskommunens
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Kontrollutvalg. Endringer i dissepunktene vil kreve nye kommunestyrevedtak i alle
kommuner.

I tillegg anbefalesdet at opplysninger og bestemmelserom øvrig innhold i samarbeidet legges
ut i andre avtaler som rådmennene får myndighet til å inngå/endre uten politisk behandling.
Dette vil ivareta behov for smidighet og fortløpende justeringer av detaljer i samarbeidet.
Eksempler på slikt annet innhold kan være:

- Tjenestenivåavtaler (SLA-er)
- Avtale om frikjøp av IKT -ressurser til lokalt IKT -arbeid i den enkelte kommune.

9.4.3 Tjenestenivåavtaler

Tjenestenivåavtaler, eller SLA-er (engelsk: Service Level Agreements), regulerer hvilke
tjenester som skal leveresfra vertskommunen til samarbeidskommunene og med hvilken
kvalitet. Det anbefalesat tjenestenivåavtalene i IKT Orkidé minimum inneholder 39:

� Innledning, og forhold til annet avtaleverk i samarbeidet

� Formål/bakgrunn

� Kontaktpersoner i kommunene

� Varighet og evt. endringsmekanismer

� Krav til vertskommunen og samarbeidskommunen («leverandør og kunde»)

� Beskrivelseav tjenestenivåer

• Tjenesteomfang (hvilke tjenester ytes, volum, uttak – tjenestekatalog)
• Krav til tjenestene (respons, åpningstid, leveringstid, oppetid,

behandlingsfrister, avvikshåndtering, m.m.)
• Kontaktinformasjon (f.eks. til Servicedesk)

� Måling av tjenestenivå (KPI -er)

� Klassifisering av feil

� Møter og rapportering

� Informasjonssikkerhet

� Evt. bilag med definisjoner og rapporteksempler

I tillegg er det vanlig at tjenestenivåavtaler inneholder bestemmelserom refusjon/sanksjon
dersom avtalt tjenestenivå ikke leveres.Med IKT Orkidé sin finansieringsmodell blir slike
refusjoner uten reell effekt, ettersom man bare vil flytte penger frem og tilbake mellom
kommunene. Av denne grunn, vil det ikke værebehov for slike bestemmelser i SLA-ene.

39 Basert på Dataforeningens Sjekkliste for tjenesteavtaler (SLA), 2004
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9.5 VedleggE: Uttalelse fra tillitsvalgte
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1. Forslag til vedtak 

 

IKT Orkidé sitt styre behandlet «Sluttrapporr forprosjekt Framtidig organisering av IKT Orkidé og 

kommunenes IKT Funksjoner» på sitt styremøte 29.08.14. 

 

Sak 32/14: Framtidig organisering av IKT Orkidé og IKT funksjonene i  

Vedtak: 

Styret ber om at kommunene inviteres til ny organisering av 

IKT Orkidé, med svarfrist 31.12.14 
 

Styret godkjenner Vedtekter og Samarbeidsavtale med de 
endringer som er kommet i møte. 

 

Styret oversender saken til regionrådet på nordmøre med 
anmodning om en anbefaling om at kommunene slutter seg 

til «Ny organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT 
funksjoner». 

 

 

 

 

Med bakgrunn i dette fremmes forslag til 

VEDTAK 

 

1. NN kommune gir sin tilslutning til at IKT-samarbeidet i ORKidé blir reorganisert som framtilt i 

dette saksframlegg samt «Sluttrapporr forprosjekt Framtidig organisering av IKT Orkidé og 

kommunenes IKT Funksjoner, ver 1.2 Datert 04.06.14» 

2. NN kommune godkjenner forslaget til vedtekter for IKT Orkide 

3. NN kommune Godkjenner forslaget for samarbeidsavtalen for IKT Orkide Drift mellom 

Vertskommune Kristiansund og Samarbeidskommunene. 

4. NN kommune tar vedlagte budsjett for IKT ORKidé for 2015 - 2018 til etterretning, og 

godkjenner den økonomiske rammen som er angitt i budsjettforslaget. Kostnadene for dette 

ligger inne i Rådmannens budsjettforslag 

 

Rådmannen i NN kommune 
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2. Bakgrunn og mandat 

IKT Orkidé startet med arbeidet med ny strategiplan høsten 2012. Strategiplanen skulle 

gjelde for perioden 2014 – 2017, og erstatte planen for perioden 2010 – 2013. 

Tidlig i arbeidet kom det opp behov for å se på organiseringen av IKT Orkidé og IKT 

funksjonene i kommunene. Våren 2013 ble det lagt fram et forslag om en mulig ny 

organisering av IKT Orkidé, sammen med første utkast til ny strategiplan. 

IKT ansatte i kommunene, samt en del av deltagerkommunene mente at dette ikke var 

grundig nok utredet og drøftet. Styret vedtok derfor at «Framtidig organisering av IKT 

Orkidé og kommunenes IKT-funksjoner» skulle kjøres som et eget forprosjekt. Det ble 

etablert en prosjektgruppe med sterk medarbeiderdeltagelse, i tillegg til to rådmenn. 

 

2.1 Prosjektgruppen og mandatet 

 

Prosjektgruppen: 

Steinar Holm, Daglig leder IKT Orkidé (Prosjektleder) 

Per Ove Dahl, Styreleder IKT Orkidé, Rådmann i Sunndal kommune 

Knut Haugen, Rådmann i Surnadal kommune 

Arild Ovesen, Leder av faggruppe IKT, IKT Leder i Kristiansund kommune 

Oddvar Vetvik, valgt av IKT ansatte, IKT Leder i Eide kommune 

Geir O. Kanestrøm/Jorunn Silseth, Fellesforbundet, Tillitsvalgt rep. 

 

Prosjektgruppen fikk følgende mandat: 

 Gjennomføre forprosjekt for utarbeidelse av beslutningsunderlag i løpet av 1. halvår 

2014. 

◦ Kartlegge dagens ressursbruk, kompetanse, systemer m.v. 

◦ Plan for fremtidig IKT-arkitektur som ivaretar utviklingsbehov, sikkerhet og kvalitet.  

◦ Vurdere fordeler/ulemper for mer sentralisert IKT, omstillingsutfordringer, 

kompetansebehov, alternative organiseringsmodeller, økonomiske forhold m.v. 

 Fremlegge beslutningsunderlag til behandling av kommunene høsten 2014. 

 Ekstern bistand nødvendig. Ligger i budsjett 

 

Pål Godard, Evry Consulting AS ble tilsluttet prosjektet som ekstern rådgiver (etter en 

offentlig innkjøpskonkurranse). 

Prosjektgruppen har lagt vekt på at arbeidet skulle gjennomføres tett på de som berøres av 

en slik reorganisering. Det har også vært viktig å bevare arbeidsplasser lokalt i de enkelte 

kommunene. 

Prosjektgruppen har utarbeidet en fyldig sluttrapport som ligger vedlagt saken:  

«Sluttrapport forprosjekt Framtidig organisering av IKT Orkidé og kommunenes 

IKT-funksjoner, ver 1.2 datert 4.06.14». 

 Sluttrapporten har blitt behandlet i IKT Orkidé sine styrende organer, samt presentert for 

regionrådet på nordmøre. 
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2.2 Kartlegging og sammenligning med andre IKT samarbeid 

I prosjektet er det gjort en grundig vurdering av hvor IKT Orkidé står i dag. Både gjennom 

egne vurderinger og kartlegginger, men også ved bruk av eksterne rådgivere og sentrale 

myndighet. 

KS sitt eget organ for IKT i kommunesektoren, KommIT har vært inne med en omfattende 

analyse av IKT Orkidé (gjennomført av PA Consulting på oppdrag fra KommIT). De 

kommer med klare råd for hvordan vi bør organisere vårt IKT samarbeide. Disse rådene 

samt erfaringer fra andre IKT samarbeid som er etablert de siste årene, ligger bak vårt 

forslag om framtidig organisering. De kan nevnes at ROR IKT og eKommune Sunnmøre 

(Ålesunds regionen) allerede har fått på plass en organisasjonsmodell som er svært lik den 

som nå foreslås for IKT Orkidé.  

Den store forskjellen på dagens organisasjonsmodell og organisasjonsmodellen som foreslås 

er at lokale IKT funksjon og felles IKT funksjon henger sammen på en bedre måte. 

 

2.3 Hvorfor reorganisere 

Sluttrapporten beskriver tydelig hvorfor det er behov for å organiseres IKT Orkidé på en ny 

måte.  

Skal IKT Orkidé fortsatt være en drivkraft for videreutvikling av regionen må lokal IKT og 

felles IKT organiseres tettere, slik som beskrevet her.  

Oppsummert er følgende hovedargumentene for en ny organisering: 

Gevinsrealisering: 

Sluttrapporten dokumenterer at IKT Orkide ikke har en organisering som gir best mulig 

gevinstrealisering. Vi etablerer i dag felles prosjekter som kommunene i ulik grad greier å 

realisere.  

 

Standardisering 

Grunnlaget for IKT Orkidé er felles løsninger, dvs. standardisering. Men dagens 

organisering har vi untak for omtrent alle områder. Dette er uhensiktsmessig, kostbart og gir 

mer ustabil drift.  Skal vi komme videre må vi etablere en organisering som sikrer oss gode 

stabile fellesløsninger som brukes av alle.  

 

Bruker tilfredshet 

Dagens service tilbud til våre databrukere er ikke godt nok. Det er stort behov for å etablere 

en enhetlig svartjeneste for alle databrukere (over 6000 databrukere). En plass å henvende 

seg for alle IKT problemer. En slik felles tjeneste blir vanskelig å etablere i dagens 

organisasjon. Grunnlaget for en slik felles tjeneste er standardisering (se avnittet over) 

 

Samarbeid mellom kommunene (tjenestesamarbeid) 

Felles IKT løsninger er en forutsetning om kommunene skal gå sammen om felles tjenster 

på andre fagområder, for eksempel felles barnevern, lønn & økonomi osv. Her er IKT 

Orkidé et viktig redskap for eierkommunene. Ønsker at eierkommunene og «Stor» Orkidé i 

større grad skal etterspørre fellesløsninger. 

 

Manglende robusthet i drift 
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Sikker og stabil IKT drift er helt avgjørende for en kommune i dag. Rapporten peker på at 

IKT Orkidé ikke har en tilfredstillene organsiering av dette i dag. Ansvaret er i dag delt 

mellom fellesskapet (IKT Orkidé) og den enkelte kommune på en slik måte at ansvaret og 

rutiner blir uklare.  

 

Krav om digitalisering 

Er nødvendig om kommunene skal følge opp sentral myndigheters krav og forventning om 

digitalisering av offentlig sektor. Ingen av kommunene kan imøtekomme dette på egen 

hånd. 

 

Kommunereform og forhold til andre regioner 

IKT Orkidé har i dag et godt samarbeidsklima med andre IKT samarbeid. Særlig til ROR 

IKT, Værnesregionen og eKommune Sunnmøre. Felles for disse samarbeidene er at de har 

fått på plass en organisering som gir mulighet for en god videreutvikling. En organisering 

som også er ønskelig i vårt samarbeid. Dersom vi ikke får gjennomført dette, vil vår 

utvikling stagnere. ROR IKT vil da raskt kunne bli det ledende IKT samarbeidet i vår 

region. Et framtidsrettet IKT samarbeid blir et viktig konkurransefortrinn for regionen i 

tiden som kommer.  

 

I rapporten er det også mange andre gevister som dokumenteres. 

 

2.4 Forslag til ny organisering 

Sluttrapporten gir en klar anbefaling om ny organisering av IKT Orkidé og IKT-funksjonen i 

medlemskommunene.  

Vårt forslaget blir brukt av ROR IKT og eKommune Sunnmøre i vår region. 

Den foreslåtte organiseringen gir følgende organisasjonskart: 
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Ny organisering innebærer: 

1. Kommunenes styrerepresentanter bør være rådmannen eller noen i rådmannens ledergruppe. 

2. Kommunene må styrke egen bestillerkompetanse på IKT-området, og sørge for å beholde 

nok IKT-ressurser til å ivareta denne. 

3. En egen, formalisert samarbeidsgruppe for faggruppeledere skal etableres. Dette skal være 

en arena for å drøfte tverrfaglige problemstillinger, erfaringsutveksling og 

kompetanseutvikling. I tillegg må det stimuleres til økt samarbeid på tvers av faggrupper 

generelt. 

4. Faggruppestruktur må henge tett sammen med felles fagsystemer. Det skal eksistere 

faggrupper på alle områder hvor IKT Orkidé har et felles fagsystem. 

5. Hver kommune skal etablere en intern «Kommunegruppe» for faggrupperepresentanter og 

styremedlem. 

6. Felles Servicedesk, med tilhørende ansvar og arbeidsoppgaver for brukerstøtte pr. telefon og 

epost, skal etableres hos leverandørrollen i vertskommunen. 

7. Felles klientdrift må videreføres og integreres som en del av endret leverandørrolle. 

8. Det må gjøres en vurdering om IKT Orkidé selv skal løse driftsoppgaver omkring felles 

servere og Fellespunktet. 

9. Tjenestenivåavtaler (SLA-er) må etableres mellom leverandørrollen og de andre rollene. 

10. Arbeidet i faggruppene skal følges opp tettere av daglig leder. 

11. IKT-ansatte i leverandørrollen skal være ansatt i vertskommunen og vil frikjøpes til lokalt 

arbeid i den enkelte kommune. 

12. En desentral lokalisering anbefales for leverandørrollen. Arbeidssted/oppmøtested for den 

enkelte IKT-ansatt vil derfor være uendret, selv om arbeidsgiveransvaret flyttes. 

13. § 27-delen av samarbeidet (styringsrollen og bestillerrollen) videreføres som i dag med 

arbeidsgiveransvar i Sunndal og kontorlokaler i Kristiansund. 

14. Kristiansund kommune skal være vertskommune (etter kommunelovens § 28 b) for 

leverandørrollen. 

15. Ny leverandørrolle i vertskommunen må styrkes med ett årsverk til lederstilling. 

16. Det etableres et eierforum som en arena hvor politisk og administrativ ledelse i 

deltagerkommunene får mulighet til å påvirke utviklingen i IKT Orkidé. 

(Punkter som er uthevet i gult er endret eller tilføyelser som er gjort av IKT Orkidé sitt styre 

etter at sluttrapporten ble lagt fram). 

Sluttrapporten gir utfyllende opplysninger om dette. 

Etablering av eierforum er gjort etter tilbakemelding fra politisk ledelse. Se vedtekter § 7 for 

mer informasjon. Ordfører har møte- og talerett i styrets møter. 
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2.5 Framdriftplan for evnt. gjennomføring av organisering 

Dato Aktivitet Kommentar 

07.10.2014 Utsending av invitasjon om deltagelse i ny 

organisering 

Ønske om å presentere 

invitasjonen i kommunestyrene 

31.12.2014 Svarfrist for kommunene  

09.01.2015 Styremøte i IKT Orkidé 

Behandle kommunenes svar 

Videre behandling forutsetter at 

styret går videre med 

reorganisering av IKT Orkidé 

09.01.2015 Start med detaljert prosjektering. 

Rekruttering av leder til IKT Orkidé Drift. 

 

01.06.2015 Ansattelse av leder til IKT Orkidé Drift. 

Kompetansekartlegging ansatte  

Rekrutering av avdelingsledere, drift  

Rekrutering av servicedesk organisasjon 

 

01.01.2016 Felles Servicedesk er operativ  

01.01.2017 Virksomhetsoverføring av IKT ansatte til 

vertskommunen 

 

 

2.6 Ivaretakelse av IKT ansette  

Det har vært lagt vekt på involvering av IKT ansatte i IKT Orkidé kommuene. Både under 

utredningsarbeidet, beslutningsprosessen og i foreslåtte gjennomføringsdel. 

Prosjektet har fått positiv tilbakemelding fra tillitsvalgte for hvordan 

omorganiseringsprosjektet har blitt gjennomført (har deltatt i prosjektgruppen). Det er også 

satt av midler til fellestillitsvalgt som skal bistå under gjennomføring av prosessen. 

Den foreslåtte organisering (ref. punkt 6,7,8,9,11,12,14 og 15 i kap 2.4) mefører at man 

samler alle IKT driftsressurser i en organisasjon, under felles ledelse. Men uten at alle 

ansatte må flytte arbeidsted. Man skal også utføre arbeid for fellesskapet fra sin 

hjemkommune. Det vil være en overgangsperiode på 2 år før de ansattes sitt arbeidsforhold 

er flyttet til vertskommunene (fra 1.1.17). I denne perioden vil de enkelte ansattes 

kompetanse og interesse kartlegges i forhold til fordeling av fellesoppgaver. 

Foreslåtte organisering er et kompromi av: 

 Behovet for felles styring  

 Behov forstandardisering av løsninger 

 Behov for lokal kompetanse 

 Beholde arbeidsplassene lokalt 

2.7 Standardisering av løsninger 

Helt sentralt i reorganiseringen er standardisering av løsninger. Et felles system for de IKT 

løsningene som brukes av flere kommuner. Se sluttrapporten side 41 til 44. 

Grunnlaget for effektiv og sikker IKT drift er felles løsninger som brukes av alle i 

samarbeidet, ikke dagens løsning med untak for omtrent alle løsninger. 

Det er derfor laget et nytt punkt i vedtektene som regulerer dette, se Vedtekter for IKT 

Orkidé, § 16  
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3. Økonomi  

Sluttrapporten (side 77/102 til 80/102) viser at en ny organisering gir noen nye driftutgifter, 

samt vil gi standardiseringsgevinster på sikt. Standardiseringsgevinsten krever vilje og evne 

til å få på plass nye fellesløsninger. Det forventes at dette vil ta noe tid. 

Standardiseringsgevinstene vil gi reduserte utgifter på den enkelte kommunes budsjett. For 

eksempel vil en felles telefoniløsning medføre kostnadsreduksjon for kommuene. Dette er 

en standardisering som ikke er gjort i dag. 

Sluttrapporten baserer seg på regnskapstall fra 2013, samt budsjett 2014 – 2017. IKT Orkidé 

har i løpet av det siste året iverksatt en rekke tiltak og prosjekter som ikke var kjent/vedtatt 

når data til sluttrapporten ble samlet inn. 

Det er utarbeidet et budsjett for 2015 – 2018. Her ligger reorganiseringen som et nytt 

prosjekt. 

 

Driftsbudsjett  

 2015 2016 2017 2018 

Basis budsjett 20 539 375 20 539 375 20 539 375 20 539 375 

Netto effekt ved reorganisering -176 250 1 547 500 2 597 500 2 597 500 

Driftsbudsjett ved reorg. 20 363 125 22 086 875 23 136 875 23 136 875 

 

Årsaken til at netto effekt gir besparelse i 2015 er at utvidet stilling som Driftskoordinator 

utgår. Den er ivaretatt som investeringskostnad. 

 

Fra 1.1.2017 vil IKT ansatte bli overført til vertskommunen Kristiansund kommune (IKT 

Orkidé Drift). Da skal alle kommunene betale for felles ressurser i IKT Orkidé ihenhold til 

kommunens størrelse, via 70/30 fordelingsnøkkel. Det vil medføre en viss omfordeling av 

kostnadene i forhold til dagens fordeling. Kommuner som har lite IKT ansatte (i forhold til 

kommuenens størrelse) får økt sin kostnad, mens kommuner som har flere IKT ansatte (i 

forhold til kommunens størrelse) kan få redusert sin kostnad. Med de tallene som 

kommunene har oppgitt vil Halsa og Averøy for eksempel få økt sin kostnad til IKT Orkidé, 

mens Aure vil få redusert sin kostnad. 

 

Med en slik omfordeling, og en øking på kr. 2.597.500,- vil det bli følgende endring:  
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 Basis driftsbudsjett 2015 

Estimerte endring i kommunenes 

driftsutgifter etter reorganisering 

2017 

Kristiansund 5 754 691 +502 911 

Tingvoll 1 025 333 +349 412 

Halsa 770 448 +341 134 

Smøla 877 705 -23 628 

Eide 1 166 173 +218 114 

Averøy 1 590 820 +525 713 

Fræna 2 294 937 +435 186 

Sunndal 1 863 481 +310 304 

Surnadal 1 403 214 +133 369 

Aure 1 109 357 -471 396 

Nesset 952 241 +137 880 

Rindal 582 861 -24 130 

Gjemnes 1 078 114 +162 631 

SUM 

INNTEKTER 20 539 375 2 597 500 *) 

 

*) I sluttrapporten side 77 er det oppgitt en øking på kr. 3.212.198,- , men siden noe av 

kostnadene allerede ligger i basisbudsjettet er øking på kr. 2.597.500,- 

 

Vil påpeke at dette er estimerte endringer i kommunenes IKT driftskostnad. 

 

Investeringsbudsjett  

 2015 2016 2017 Sum 

Basis budsjett 4 410 000 3 000 000 3 000 000 10 410 000  

Reorganiseringsprosjektet 1 237 500 2 512 500   3 750 000  

Investeringsbudsjett ved reorg. 5 647 500 5 512 500 3 000 000 14 160 000 

 

I Sluttrapporten er reorganiseringsprosjektet budsjettert med en kostnad på kr. 5,25 Mill. 

Styret har redusert prosjektet slik at kostnaden når er kr. 3.75 Mill (slik som angitt over). 

I tillegg vil det komme investeringskostnader knyttet til standardiseringsprosjektene. Slik 

som for eksempel:  

 Felles pleie og omsorgs løsning 

 Felles helsestasjons løsning 
 Felles telefoniløsning 

 

Innføring av nye felles løsninger må organiseres som prosjekter. Vi har erfaring med 

gjennomføring av slike prosjekter. Det er kostnader knyttet til anskaffelse av nye løsninger, 

samt gjennomføringsprosessen (prosjektkostnader). Alle nye prosjekter og standardiserings 

tiltak vil bli fremmet som egne saker. 

Sluttrapporten viser til standardiseringsgevinster, ref. side 79 i rapporten, ved innføring av 

flere felles løsninger. 
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Under er en nærmere spesifisering av foreventet standardiseringsgevinst. Fordelt på år, samt 

fordelt på type løsning. Med fagsystem så menes for eksempel felles pleie og omsorgs 

løsning. Med basis IKT-kostnad menes for eksempel telefoniløsning. 

 

GEVINSTER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Forventet standardiseringsgevinst 

fagsystemer (kumulativ effekt 

over 6 år) 240 413 480 827 721 240 961 654 1 202 067 1 442 481 

Forventet standardiseringsgevinst 

basis IKT-kostnader (kumulativ 

effekt, 4 år) 

  

1 075 562 2 151 125 3 226 687 4 302 250 

Sum standardiseringsgevinster 

(10%) 240 413 480 827 1 796 803 3 112 779 4 428 755 5 744 731 

 

Estimat av de enkelte kommunene standardiseringsgevinst er angitt sluttrapporten, se side 

79 (Her er det oppgitt forventet gevinst i 2020). 
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4. Andre saksopplysninger 

4.1 Uklarhet knyttet til ROR kommuners videre deltagelse  

Etter at sluttrapporten ble lagt fram har det kommet signaler fra kommuner som deltar i vårt 

IKT samarbeid, men som tilhører ROR, om at de er usikker på sin videre deltagelse i IKT 

Orkidé. 

Det kom et forslag fra ordførerne i de tre aktuelle ROR kommunene: Nesset, Fræna og Eide 

(deltar både i ROR/Orkide) om en hurtig sammenslåing av IKT Orkide og ROR IKT. Det er 

ikke realistisk. ROR er helt klar på at de ønsker å bygge opp sitt eget IKT samarbeid, og er 

godt i gang med denne prosessen. 

IKT Orkidé (og regionrådet, Orkidé) mener at tidsrammen for en mulig sammenslåing bør 

være Kommunereformens tidsramme. Følgende invitasjon er sendt til ROR & ROR IKT:  

«IKT Orkidé/Orkidé ønsker at IKT samarbeidene i Orkide og ROR videreutvikler 

samarbeidet. Det bør være en målsetning at våre IKT samarbeid fusjonerer i 

forbindelse med gjennomføringen av kommunereformen». 

På ledermøte/styremøte i IKT Orkidé 19.6 og 20.6. ble det lansert et alternativt forslag for 

ROR kommunene dersom de ønsker å gå ut av vårt samarbeid (over til ROR IKT). 

1. IKT Orkidé foretar nødvendig reorganisering som foreslått i dette dokumentet. 

2. ROR kommunene (en eller flere) som ikke ønsker å fortsette som fullverdig medlem kan 

i en tidsbegrenset periode delta som driftspartner. 

 

Hensikten med å la kommunene få delta som driftspartner i en overgangsperiode er å gjøre 

kommunene i stand til å planlegge og gjennoføre en slik omstilling. IKT Orkidé vil også få 

driftsinntekter fra disse kommunene i en overgangsperiode, noe som gjør oss i stand til å 

planlegge en redusert drift på sikt. En slik løsning vil også gi et godt samarbeidsklima i 

regionen (nordmøre/romsdal). 

Med driftspartner menes: 

 At kommunene deltar i samarbeidet med de systemene som er i drift (LØP, ePhorte, 

Skansen osv) i en tidsavgrenset periode (foreslås satt til to år, 1.1.17) 

 Driftspartnere betaler som i dag. 

Driftspartnere betaler sin andel av driftsutgifter, basis investeringsbudsjett, prosjekter 

hvor de deltar, men betaler/deltar ikke i nye prosjekter. 

 Kan utvides med et år av gangen. En utvidelse må varsles senest 12 måneder på forhånd. 

Driftspartnere vil i utgangspunktet ikke inviteres med på nye prosjekt. Styret kan velge å 

la driftspartnere delta på enkelte prosjekt der dette ikke skaper problemer for avvikling 

av medlemskap. 

 Driftspartnere har møte- og talerett i styret (observatører). 

 Driftspartnere har deltagere i faggruppene som i dag, men kan ikke ha faggruppeleder. 

 Driftspartnere som har medarbeidere i driftsteam/pcteam kan beholde dagens 

medarbeidere, men deres rolle kan ikke økes. Driftspartnere får ikke nye roller i 

driftsteam/pcteam.  

 

Vil påpeke at alle kommunene, også ROR kommunene, primært inviteres med som 

fullverdige medlemmer i et reorganisert IKT Orkidé. IKT Orkidé har femten års erfaring. 
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Tror derfor at vår medlemmer er mest tjent med et fortsatt medlemsskap i IKT 

Orkidé. 

4.2  Konsekvenser ved å svare nei 

Sluttrapporten beskriver tydelig hvorfor det er behov for å organiseres IKT Orkidé på en ny 

måte.  

Kommuner som ikke ønsker å være med på omorganiseringen må ta høyde for å løse sine 

IKT tjenester selv, eller slutte seg til et annet IKT samarbeid(slik som ROR IKT). 

IKT Orkidé vil behandle saken så snart svarene fra kommunene foreligger (planlagt til 

9.1.15). Styret kan da avgjøre om omorganiseringen skal iverksettes. 

Dersom IKT Orkidé velger og fortsetter sin nåværende organisering vil vi fortsette 

utviklingen med å bygge opp felles IKT tjenester i tillegg til de lokale tjenestene som i dag. 

Erfaringene fra vårt og andre samarbeid viser at dette er en dyrere og mindre effektiv 

løsning enn den som foreslås her. Med langt dårligere kvalitet 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

SAMARBEIDSAVTALE 
 
 

FOR 
 
 

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET  
 
 

IKT ORKIDÉ DRIFT 
 
 

MELLOM 
KRISTIANSUND KOMMUNE 

(VERTSKOMMUNEN) 
 

OG KOMMUNENE 
AURE, AVERØY, EIDE, FRÆNA, GJEMNES,  

HALSA, NESSET, RINDAL, SMØLA 
SUNNDAL, SURNADAL OG TINGVOLL  

(SAMARBEIDSKOMMUNENE) 
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Med hjemmel i kommunelovens § 28-1 b om administrativt vertskommunesamarbeid,  

inngås det samarbeidsavtale og delegasjon av myndighet etter kommunelovens § 28-1b for IKT 
ORKidé Drift mellom 

 
 
Kristiansund kommune    NN kommune, 
Organisasjonsnummer 991 891 919   Organisasjonsnummer yyy yyy yyy 
(heretter kalt vertskommunen)   (heretter kalt samarbeidskommunen) 
 
 
Sted……………. Dato……….   Sted………….. Dato…………   
 
 
 
…………….…………….…………   …………….…………….………… 
<Navn>      <Navn> 
Administrasjonssjef     Administrasjonssjef 
 

 
 
 

Denne avtalen er opprettet i 2 – to – eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar. 
 
 

Vedtak om inngåelse av likelydende samarbeidsavtaler med alle samarbeidskommunene er 
gjort av kommunestyrene i 

 
Kommune Dato Saksnr. Dokumentversjon 
Aure    
Averøy    
Eide    
Kristiansund    
Fræna    
Gjemnes    
Halsa    
Nesset    
Rindal    
Smøla    
Sunndal    
Surnadal    
Tingvoll    
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1. FORMÅL 
IKT ORKidé Drift er en del av det overordnede IKT-samarbeidet IKT ORKidé. 
 
Formålet med IKT ORKidé Drift er å levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet innen 
IKT-drift og –brukerstøtte til deltakerkommunene i IKT ORKidé.  
 
I tillegg skal IKT ORKidé Drift ivareta arbeidsgiveransvaret for de IKT-ansatte i 
deltakerkommunene og sikre et godt IKT-fagmiljø. 
 
Videre skal IKT ORKidé Drift være et sentralt virkemiddel og ressursbank i arbeidet med å 
standardisere IKT-systemer i deltakerkommunene og innføre nye, digitale tjenester for 
innbyggere og næringsliv. 
 
IKT ORKidé Drift skal også kunne levere tjenester innen IKT-drift og –brukerstøtte til øvrige 
kommunale og interkommunale virksomheter eiet av deltakerkommunene. 

2. PARTER OG RETTSLIG STATUS 
IKT ORKidé Drift er et interkommunalt vertskommunesamarbeid hjemlet i kommunelovens § 
28-1 b om administrativt vertskommunesamarbeid. 
 
Vertskommune er Kristiansund kommune. 
Samarbeidskommunene er Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Nesset, Rindal, Smøla, 
Sunndal, Surnadal og Tingvoll. 
Vertskommunen og samarbeidskommunene utgjør til sammen «deltakerkommunene». 
 
Bilaterale og likelydende samarbeidsavtaler inngås mellom vertskommunen og hver enkelt 
samarbeidskommune. 
 

3. DELEGERING  
Samarbeidskommunen gir administrasjonssjefen i vertskommunen fullmakt til å fatte 
avgjørelser av operasjonell og ikke-prinsipiell betydning innenfor området IKT-drift og 
brukerstøtte. Denne delegasjonen gir myndighet til å fatte alle nødvendige avgjørelser i saker 
som i pkt. 4.3 er angitt som vertskommunens arbeidsoppgaver. 
 
Saker som er av avgjørende eller prinsipiell betydning skal fattes av styret i IKT ORKidé eller 
av ansvarlig organ i den enkelte deltakerkommune. Eksempler på slike saker er angitt i pkt. 4.4. 
og 4.5. 
 
Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning eller ikke, har vertskommunen ansvar 
for å avklare dette med styret i IKT Orkidé. De avklaringer som blir gjort gjennom behandling 
av slike tvilstilfeller, utvikler en sedvane som supplerer innholdet i samarbeidsavtalen. 
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4. ORGANISERING AV SAMARBEIDET 
Som figuren under viser, er IKT ORKidé Drift en del av det overordnede interkommunale 
samarbeidet IKT ORKidé.  

 
IKT ORKidé Drift etableres som en egen organisasjonsenhet i vertskommunen med egen IKT-
leder. IKT-leder skal ha totalansvar for personal, økonomi og fag. 

4.1.  FORHOLD TIL IKT ORKIDÉ 
IKT ORKidé Drift er et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1b. 
 
IKT ORKidé har egne vedtekter, og skal fungere i en styrings- og bestillerrolle overfor IKT 
ORKidé Drift. 
Styret i IKT ORKidé er deltagerkommunenes samarbeidsorgan for IKT ORKidé Drift. 
 
IKT ORKidé vil på vegne av deltakerkommunene etablere tjenestenivåavtale og følge opp 
denne overfor IKT ORKidé Drift. IKT ORKidé vil også stå for økonomistyring og 
kostnadsfordeling mellom deltakerkommunene. 

4.2.  LOKALITETER 
IKT ORKidé Drift skal ha hovedkontor i Kristiansund kommune, fortrinnsvis sammen med 
IKT ORKidé. Vertskommunen er ansvarlig for å skaffe egnede kontorlokaler for de sentralt 
ansatte samt egnede spesialrom for sentralt IKT-teknisk utstyr. 
IKT ORKidé Drift bærer kostnadene forbundet med felles kontorlokaler og spesialrom. Disse 
kostnadene fordeles mellom deltakerkommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel. 
 
Ansatte i IKT ORKidé Drift som er virksomhetsoverført fra samarbeidskommunen, skal 
fremdeles ha fremmøtested og kontorplass i samarbeidskommunen. Reiser til hovedkontoret 
må påregnes. Samarbeidskommunen er ansvarlig for å skaffe egnede kontorlokaler for de 
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aktuelle ansatte samt egnede spesialrom for lokalt IKT-teknisk utstyr. Samarbeidskommunen 
bærer selv kostnadene forbundet med lokale kontorlokaler og spesialrom.  
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4.3.  VERTSKOMMUNENS ANSVAR 
Vertskommunen skal på vegne av samarbeidskommunene ha ansvar for å utføre oppgaver 
innen IKT-drift og –brukerstøtte innen vedtatte rammer, herunder: 

a. Ivareta arbeidsgiveransvar overfor de IKT-ansatte. 
b. Stille til rådighet nødvendige stabs- og støttefunksjoner for drift av IKT ORKidé Drift. 
c. Etablere en hensiktsmessig intern organisering med tilhørende arbeidsprosesser, basert 

på anerkjent IKT-driftsrammeverk. 
d. Felles Servicedesk med ansvar for brukerstøtte pr. telefon og epost. Servicedesk skal 

registrere alle brukerstøttehenvendelser fra deltakerkommunene. 
e. Felles drift av klienter, herunder forvaltning av felles rammeavtale for IKT-utstyr. 
f. Drift av felles servere og felles infrastruktur, inkl. datarom og kommunikasjonslinjer. 
g. Drift av felles fagsystemer. 
h. Drift av felles telefonsystem. 
i. Bruker- og lisensadministrasjon for felles systemer, herunder forvaltning og inngåelse 

av felles lisensavtaler. 
j. Vaktordning. 
k. Ivaretagelse av teknisk informasjonssikkerhet. 
l. Inngåelse av nødvendige avtaler med underleverandører. Utlysning og inngåelse av 

avtaler skal skje i regi av Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid. 
m. Stille IKT-ressurser til rådighet for IKT ORKidé til gjennomføring av vedtatte 

prosjekter samt eventuell rådgivning og saksforberedelse. 
n. Stille IKT-ressurser til rådighet for samarbeidskommunen etter avtale og mot vederlag, 

slik at samarbeidskommunen kan ivareta sine egne IKT-driftsoppgaver. 
o. Kompetanseutvikling for IKT-ansatte. 
p. Utarbeide og implementere standarder for infrastruktur og klientdrift. 
q. Utarbeide og vedlikeholde beredskapsplan knyttet til IKT-drift. 
r. Ansvar for arkivdannelse og forvaltning av arkivverdig materiale. 

 
Listen over er ikke uttømmende (jf. punkt 1 Formål). Øvrige ansvarsområder og oppgaver 
reguleres i tjenestenivåavtalen. 

4.4.  SAMARBEIDSKOMMUNENS ANSVAR 
Arbeidsoppgaver som samarbeidskommunen har ansvar for, og som ikke tilligger 
vertskommunen, er: 

a. Etablere avtale med vertskommunen om frikjøp av nødvendig IKT-ressurs, slik at 
punktene under kan ivaretas. 

b. På-stedet brukerstøtte ute i samarbeidskommunen. 
c. Drift av lokale servere og lokal infrastruktur/kommunikasjonslinjer ute i 

samarbeidskommunen iht. felles standarder, normer, sikkerhetskrav og rammeverk 
besluttet sentralt i IKT ORKidé. 

d. Drift og systemforvaltning av lokale fagsystemer. 
e. Bruker- og lisensadministrasjon for lokale systemer. 
f. Anskaffelse og finansiering av lokale systemer, herunder sluttbrukerutstyr og lisenser. 
g. Gevinstrealisering og anvendelse, herunder IKT-opplæring av IKT-brukere.  
h. Ha egne systemansvarlige og superbrukere for felles IKT-systemer for å sikre en god 

systemforvaltning.  
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4.5.  IKT ORKIDÉ SITT ANSVAR 
Arbeidsoppgaver som IKT ORKidé har ansvar for, og som ikke tilligger vertskommunen, er: 

a. Beslutninger omkring fagsystemer; standardisering, anskaffelser, oppgraderinger, m.m. 
b. Godkjenne økonomiske drifts- og investeringsrammer for IKT ORKidé Drift. 
c. Fastsettelse av strategi- og handlingsplan for IKT ORKidé Drift. 
d. Etablering av tjenestenivåavtale og databehandleravtaler. 
e. Strategiarbeid innen IKT og digitalisering. 
f. Bistå samarbeidskommunene med inngåelse av avtaler iht. pkt. 4.4.a. 
g. Bistå samarbeidskommunene med opplæring og gevinstrealisering. 

4.6.  BEMANNING 
Leder for IKT ORKidé Drift (IKT-leder) ansettes og trer inn i stillingen fra 1. juni 2015. 
Administrasjonssjefen i vertskommunen delegerer nødvendig myndighet til IKT-leder, slik at 
ansvar og oppgaver iht. denne avtale ivaretas på en smidig måte. 
 
I en overgangsperiode frem til og med 31. desember 2016 bemannes IKT ORKidé Drift i 
vertskommunen ved at IKT-ansatte i deltakerkommunene frikjøpes fra sin stilling til arbeid i 
vertskommunen. I overgangsperioden har IKT-leder instruksjonsmyndighet over de frikjøpte 
IKT-ansatte. 
 
De IKT-ansatte virksomhetsoverføres iht. arbeidsmiljølovens § 16 om virksomhetsoverdragelse 
til vertskommunen 1. januar 2017. Eksisterende lønnsvilkår, arbeidsvilkår og pensjonsvilkår 
videreføres under ny arbeidsgiver. 
 
Fra dette tidspunktet overtar også vertskommunen ansvar for eventuelle lærlinger, som da vil få 
oppfølging fra Kristiansund opplæringskontor. 
Frikjøp i overgangsperioden og påfølgende virksomhetsoverdragelse gjelder til sammen 21,3 
årsverk, fordelt etter tabellen under, som inkluderer lærlinger. 
Kommune Ant. årsverk 
Aure  1,6 
Averøy  1,0 
Eide  2,0 
Kristiansund  0,0       (9,4) 
Fræna  4,0 
Gjemnes  1,0 
Halsa  0,4 
Nesset  1,0 
Rindal  2,0 
Smøla  1,4 
Sunndal  3,0 
Surnadal  3,0 
Tingvoll  0,9 
Sum 21,3     (30,7) 
 
Også IKT-ansatte fra vertskommunen (9,4 årsverk) vil overføres til IKT ORKidé Drift ved 
oppstart. Sammen med ny lederstilling vil total bemanning utgjøre 31,7 årsverk. 
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Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for IKT ORKidé Drift og håndterer tilsettinger og 
fratredelser. IKT-leder skal ha kontor- og fremmøteplass ved hovedkontoret. 
 
For dagens IKT ansatte skal kontor- og fremmøtekommune være uendret for å sikre lokal 
tilstedeværelse i alle deltakerkommuner. Dersom noen slutter i disse stillingene skal de som 
ansettes på nytt primært ha samme kontor- og fremmøtekommune. 
 
For stillinger opprettet etter 1. januar 2015 fastsetter vertskommunen kontor- og 
fremmøteplass. Dagens fordeling av IKT-arbeidsplasser mellom deltakerkommunene skal 
søkes opprettholdt så langt det er praktisk mulig.  
 
Nødvendige tiltak for kompetanseutvikling dekkes av IKT ORKidé Drift sitt driftsbudsjett. 

5. SAMHANDLING OG RAPPORTERING 
All dialog, rapportering og samhandling mellom vertskommunen og samarbeidskommunene 
skal skje gjennom IKT ORKidé. IKT ORKidé skal representere samarbeidskommunenes 
interesser overfor vertskommunen (IKT Orkidé Drift). IKT ORKidé er ansvarlig for nødvendig 
vidererapportering, dialog og oppfølging mot samarbeidskommunene. 
 
Vertskommunen plikter å holde IKT Orkidé orientert om alle forhold av betydning vedrørende 
vedtak og drift i IKT ORKidé Drift, slik at IKT Orkidé kan utøve kontroll med den 
interkommunale virksomheten på vegne av samarbeidskommunene. I tillegg kan den enkelte 
samarbeidskommune selv be om ytterligere informasjon om driften i vertskommunen ved 
behov. 
 
Samarbeidskommunen plikter også å holde vertskommunen orientert om alle forhold av 
betydning for utøvelse av tjenestene i IKT ORKidé Drift. 
 
Vertskommunen skal utarbeide årsrapport med regnskap. Denne årsrapporten skal inngå i 
årsrapporten til IKT ORKidé. 
 
Nærmere detaljer om samhandling og rapportering reguleres i tjenestenivåavtalen. 
Det føres skriftlig referat fra samhandlingsmøter. 

6. TJENESTENIVÅAVTALER 
Det skal inngås felles tjenestenivåavtale for alle deltakerkommunene mellom IKT ORKidé 
Drift og IKT ORKidé. Tjenestenivåavtalene skal bl.a. inneholde bestemmelser om: 

a. Hvem som er parter og partenes kontaktpersoner 
b. Varighet og endringsmekanismer 
c. Detaljer omkring partenes ansvar og oppgaver (jfr. pkt. 4.3-4.5) 
d. Beskrivelse av tjenester og tjenestenivåer 
e. Måling av tjenestenivå 
f. Klassifisering av feil 
g. Samhandling og rapportering 
h. Informasjonssikkerhet 
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Kommunespesifikke tilpassinger eller tillegg (f.eks. utvidet vaktordning for lokale systemer) 
skal håndteres som vedlegg til tjenestenivåavtalene. 
 
Endringer i tjenestenivåavtalene vedtas i styret i IKT ORKidé etter forhandlinger med 
vertskommunen. 

7. INFORMASJONSSIKKERHET 
Deltakerkommunene er gjensidig ansvarlige for at personopplysningslovens krav til 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet ivaretas. Vertskommunen plikter å bistå 
samarbeidskommunen i aktiviteter knyttet til dette, herunder risikovurderinger. 
 
Det skal etableres en databehandleravtale mellom vertskommunen (databehandler) og 
samarbeidskommunen (behandlingsansvarlig). 

8. ØKONOMI 
Alle IKT ORKidé driftsutgifter finansieres gjennom innbetalinger fra deltakerkommunene. 
Overordnet økonomistyring, kostnadsfordeling og innbetalinger utføres av IKT ORKidé i tråd 
med gjeldende vedtekter for samarbeidet. 
Vertskommunen fakturerer IKT ORKidé sin administrasjonskommune, som igjen fakturerer 
øvrige samarbeidskommuner for deres andel av kostnadene. Fakturering gjøres a-konto, basert 
på budsjett, to ganger i året. 
 
Anskaffelser og oppdrag som bestilles direkte av den enkelte samarbeidskommune av IKT 
ORKidé Drift, faktureres samarbeidskommunen direkte og eventuelt løpende av 
vertskommunen. Eksempler på dette kan være ekstraordinært frikjøp av personell, kjøp av 
PC/sluttbrukerutstyr eller utvidet vaktordning for lokale systemer i samarbeidskommunen. 
 
Vertskommunen skal innen 1. juli hvert år utarbeide forslag til budsjett for drift og investering 
for IKT ORKidé Drift for det påfølgende år. Budsjettet skal være basert på at driften skal gå i 
økonomisk balanse. Budsjett behandles og godkjennes av styret i IKT ORKidé sammen med 
øvrige budsjetter i IKT ORKidé. 
 
IKT ORKidé Drift skal benytte samme budsjett- og regnskapsår samt økonomiplan som 
kommunene. De til enhver tid gjeldende forskrifter og veileder for kommunale budsjett og 
regnskap gjelder også for IKT ORKidé Drift. Regnskap for samarbeidet skal føres på eget 
ansvarsområde i vertskommunen. 
Vertskommunen skal rapportere økonomisk status for IKT ORKidé Drift hvert tertial. 
 
Endelig avregning av regnskapet skal skje innen 1. mars påfølgende regnskapsår. Eventuelt 
overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag 
av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerkommunene. Dersom disposisjonsfondet er tømt 
tas dette opp med deltakerkommunene. 
 
Vertskommunens interne, administrative stab- og støttesystemer skal anvendes av IKT ORKidé 
Drift, f.eks. arkivsystem, økonomisystem, telefonisystem. Kostnader forbundet med dette skal 
fremgå av budsjett og regnskap.  
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Teknisk IKT-utstyr som IKT ORKidé Drift eier, har rett på fri strøm og fri plassering på alle 
kommunale bygg i alle deltakerkommunene. 
 
Økonomiske konsekvenser av feil eller forsømmelser, uavhengig av skyldgrad, begått av 
ansatte under utførelse av oppgaver for IKT Orkidé Drift dekkes som andre driftsutgifter av 
deltakerkommunene. Det kan ikke søkes regress hos vertskommunen. 

9. TILSYN OG KONTROLL 
Vertskommunens kontrollutvalg har (iht. kommunelovens § 28-1 j) myndighet til å føre tilsyn 
(etter kommunelovens § 77) med hele virksomheten til IKT ORKidé Drift. 
 
Kontrollutvalget i samarbeidskommunen har ikke myndighet til å føre ordinært tilsyn med 
vertskommunen. Dersom kontrollutvalget i samarbeidskommunen ønsker å undersøke 
virksomheten til IKT ORKidé Drift kan dette gjøres med bakgrunn i de opplysninger som er 
rapportert fra vertskommunen vedr. vedtak og driftsopplysninger. I tillegg plikter 
vertskommunen og IKT ORKidé å skaffe til veie andre opplysninger som kontrollutvalget i 
samarbeidskommunen måtte ønske tilgang til. 

10. KLAGEBEHANDLING OG LOVLIGHETSKONTROLL 
Eventuell behandling av klager som følge av vedtak i vertskommunen, følger bestemmelsene i 
kommunelovens § 28-1 f. 
Interne klager behandles i samarbeidskommunens klageorganer. 
Vertskommunen er underinstans iht. forvaltningslovens § 33 og forbereder klagesaken. 
 
For lovlighetskontroll av avgjørelser truffet i vertskommunen gjelder kommunelovens § 28-1 h. 

11. VARIGHET 
Avtalen gjelder fra 1. januar 2015, og er ikke tidsbegrenset. 
Avtalen er uoppsigelig frem til 31. desember 2017. Se ellers bestemmelser om opphør i pkt. 12. 
 
Overføring av oppgaver fra samarbeidskommunen til vertskommunen starter 1. juli 2015 og 
skal være fullført innen 31. desember 2016. 
 
Avtalen er ikke gyldig før de kommunene som har vedtatt å slutte seg til samarbeidet har 
godkjent og signert avtalen. 

12. OPPHØR: OPPSIGELSE/OPPLØSNING 
Avtalen kan opphøre på to måter, jfr. kommunelovens § 28-1 i: 

a. Dersom deltakerne er enig om det, kan samarbeidet oppløses med umiddelbar virkning. 
 

b. Partene har fra 1. januar 2018 gjensidig oppsigelsesrett med ett års varsel. 
Oppsigelse skal være skriftlig, og skal leveres administrasjonssjefen senest 31. oktober 
året før oppsigelsesåret. 
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Kommuner som trer ut av samarbeidet, får ikke med seg noe av felles datautstyr/infrastruktur. 
I tillegg må uttredende kommune svare for sin andel av det økonomiske ansvaret knyttet til alle 
IKT ORKidé Drift sine forpliktelser, for hele den aktuelle avtaleperioden, slik at de øvrige 
kommuner ikke påføres økonomiske ulemper. Hver deltagerkommune svarer for sin andel av 
forpliktelsene. Andelene mellom deltakerkommunene er i utgangspunktet like, hvis det ikke er 
grunnlag for en annen fordeling i det konkrete tilfellet. 
 
Hvis en kommune trekker seg fra samarbeidet/ved opphør av samarbeidet er vedkommende 
kommunene/alle deltagerkommunene ansvarlig(e) for sin andel av fremtidige 
pensjonsforpliktelser, herunder AFP, for de personer som var ansatt i IKT Orkidé drift på 
tidspunktet for uttreden/opphør av samarbeidet. 
 
Ved opphør vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som omfattes av 
samarbeidsordningen. Vertskommunen skal i et slikt tilfelle opptre konstruktivt og ryddig, for å 
legge til rette for at uttreden ikke kompliseres unødvendig. Kommunen som trer ut, må likevel 
kompensere vertskommunen for aktuelt ekstraarbeid. 
 
Ved opphør av samarbeidsavtalen skal virksomhetsoverførte stillingsressurser og tilhørende 
arbeidsgiveransvar tilbakeføres til den respektive deltakerkommunen (jfr. pkt. 4.6). 
Tilbakeføring av de ansatte skal skje i samsvar med arbeidsmiljølovens § 16 om 
virksomhetsoverføring. Eksisterende lønnsvilkår, arbeidsvilkår og pensjonsvilkår videreføres 
under ny arbeidsgiver. 

13. ENDRINGER I AVTALEN 
Endringer i denne avtalen som omfatter forhold angitt i kommunelovens § 28-1e kan bare 
gjøres etter likt vedtak i alle deltakerkommunenes kommunestyrer.  
 
Andre endringer kan besluttes ved enighet mellom vertskommunen og styret i IKT ORKidé, og 
med 2/3 flertall i styret. 
 
Nye kommuner kan innlemmes i ordningen dersom de er tatt inn som medlemmer i IKT 
ORKidé. 

14. TVISTER 
Alle tvister søkes løst ved forhandlinger i styret i IKT ORKidé. Skulle ikke dette føre frem, 
benyttes vanlig sivil prosess etter tvisteloven. 
 
Nordmøre tingrett er verneting ved tvist omkring denne avtale. 
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VEDTEKTENE ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I 
 
Kommune Dato Saksnr. Dokumentversjon 
Aure    
Averøy    
Eide    
Kristiansund    
Fræna    
Gjemnes    
Halsa    
Nesset    
Rindal    
Smøla    
Sunndal    
Surnadal    
Tingvoll    
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§ 1 OM IKT ORKIDÉ 

IKT ORKidé er et interkommunalt IKT-samarbeid for kommuner på Nordmøre og i 
Romsdal organisert etter Kommunelovens § 27.  
 
Deltakerkommuner er Aure, Averøy, Eide, Kristiansund, Fræna, Gjemnes, Halsa, Nesset, 
Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. 
 
IKT ORKidé er forankret i deltakerkommunene ved at vedtektsendring, handlingsplan, 
regnskap, årsmelding, budsjett og opptak av nye kommuner behandles i kommunene. 
 

§ 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 
Formålet med IKT ORKidé er å møte felles IKT-utfordringer for deltakerne gjennom 
anskaffelse, implementering og forvaltning av felles løsninger som ivaretar kommunenes 
IKT-behov, imøtekommer myndighetskrav og gir innbyggerne tilgang til døgnåpne 
kommunale tjenester.  
 
IKT ORKidé er ansvarlig for utvikling og styring av det interkommunale IKT-
samarbeidet mellom deltakerkommunene, herunder bestilling og oppfølging av 
vertskommunesamarbeidet omkring IKT-drift og -brukerstøtte, kalt IKT ORKidé Drift. 
 

§ 3 RETTSLIG STATUS OG VERTSKOMMUNE 
IKT ORKidé er ikke et eget rettssubjekt, og skal ikke registreres i Foretaksregisteret.  
 
Sunndal kommune er administrativ vertskommune med ansvar for regnskap, fakturering 
og andre administrative oppgaver i IKT ORKidé. Vertskommunens interne, administrative 
stab- og støttesystemer skal anvendes av IKT ORKidé, f.eks. arkivsystem og økonomi-
system. Vertskommunen er ansvarlig for arkivdannelsen og forvaltning av arkivverdig 
materiale. Eventuelle kostnader forbundet med dette skal fremgå av budsjett og regnskap. 
 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 
IKT ORKidé. IKT ORKidés personale har de rettigheter og plikter som følger av 
ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. (HTA)  
 
Styret fastsetter rammene og lønn til daglig leder. Styrets leder sammen med daglig leder 
utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønnsforhandlinger og ivaretar samarbeidets 
interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar selv forhandlingsresultatet. Styret har 
delegeringsmyndighet i disse sakene.  
 

§ 4 KONTORKOMMUNE 
Kristiansund er virksomhetens kontorkommune. IKT ORKidé skal betale husleie til 
Kristiansund kommune for arealer og kontorer som disponeres. 
 

§ 5 FORHOLD TIL LOVER 
Personopplysningsloven, forvaltningsloven ,offentlighetsloven og andre aktuelle lover 
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gjelder for samarbeidet på samme måte som for andre organer opprettet i medhold av 
kommuneloven. 
 

§ 6 ORGANISERING 
IKT ORKidé er organisert i henhold til figuren under. 

 
 

§ 7 EIERFORUM 
Eierforum er en arena hvor politisk og administrativ ledelse i deltakerkommunene får 
mulighet til å påvirke utviklingen i IKT ORKidé. Deltakere i eierforum er: 
- Ordførere fra deltakerkommunene 
- Administrasjonssjefer fra deltakerkommunene 
- Styreleder i IKT ORKidé 
- Daglig leder i IKT ORKidé 
 
Tema for møtene i Eierforum er strategiske valg på IKT-området, interkommunalt 
tjenestesamarbeid og forholdet mellom ORKidé og IKT ORKidé. 
 
Eierforum skal møtes minst 1 gang i året eller når minst 3 kommuner krever det. 
Styreleder i IKT ORKidé kaller inn til og leder møtene. Legges primært til møtene i 
regionrådet. 
 

§ 8 STYRET 
IKT ORKidé ledes av et styre med ett medlem fra hver deltakerkommune.  
 
Som hovedregel skal administrasjonssjefen i hver kommune være styremedlem, men 
administrasjonssjefen kan delegere styrevervet til noen andre i sin ledergruppe hvis 
nødvendig. 
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Administrasjonssjefen skal også utpeke en personlig vara for styremedlemmet.  
 
Styret skal ha møte minimum 4 ganger hvert år eller når minst 3 styremedlemmer krever 
det. Styrets leder innkaller til møter. 
 
Innkalling til møte skal skje med minst 2 ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal 
inneholde oppgaver over de saker som skal behandles. Det skal føres møteprotokoll fra 
styrets møter. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtakene 
gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Alle deltakerkommunene har lik 
stemmevekt. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.  
 
Styret velger selv leder og nestleder. Styreleder og nestleder velges for 2 år om gangen. 
 
Ordførere i deltakerkommunene har møte- og talerett i styrets møter, jfr. kommunelovens 
§ 9 nr. 4. 
 

§ 9 STYRETS OPPGAVER 
Styret: 

a. Gjør vedtak om alle saker som vedtektene bestemmer eller som arbeidsutvalget 
legger frem for det. 

b. Vedtar budsjett, regnskap, årsmelding og handlingsplan og sender dette til 
kommunene for formell godkjenning. Jmf. KL §27 
Budsjett og handlingsplan sendes kommunene innen 1. oktober. 

c. Engasjerer rådgivere og tilsetter personell. 
d. Fastsetter godtgjørelse for frikjøp av personell fra deltakerkommunene og for daglig 

leder.  
e. Fastsette mandat og organisering av faggrupper og prosjektgrupper. 
f. Inngår tjenestenivåavtale (SLA) med IKT ORKidé Drift på vegne av 

deltakerkommunene. 
g. Har ikke anledning til å ta opp lån. 
h. Kan delegere myndighet til Arbeidsutvalget eller Daglig leder, innenfor rammene 

gitt av disse vedtekter og lovverk. 
i. Er på vegne av deltakerkommunene ansvarlig for revisjon og tilsyn av 

leveransekvalitet ovenfor IKT ORKidé Drift. 
 

§ 10 ARBEIDSUTVALG 
Styret velger et arbeidsutvalg med medlemmer fra styret for 2 år om gangen. Antallet 
medlemmer i arbeidsutvalget skal være lik halvparten av antall deltakerkommuner, 
avrundet nedover.  Administrasjonskommunene for IKT ORKidé og  vertskommune IKT 
ORKidé Drift skal være representert i arbeidsutvalget. Styret velger i tillegg to 
varamedlemmer til arbeidsutvalget for 2 år om gangen. 
 
Styrets leder skal være arbeidsutvalgets leder.  
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Det skal føres møteprotokoll fra møtene i arbeidsutvalget. 
 
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet 
avgjør leders stemme. 
 

§ 11 ARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER 
Arbeidsutvalget skal: 

a. Ha oppsyn med daglig drift av IKT ORKidé og oppfølging av daglig leder. 
b. Følge opp arbeid i faggrupper og prosjektgrupper. 
c. Utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett for IKT ORKidé. Handlingsplaner 

utarbeides etter forslag fra kommunene, faggrupper og daglig leder, samt ut i fra 
overordnede krav og kjente behov. Prioriteringer mellom ellers like prosjekter 
gjøres ut i fra relevante og omforente kriterier som økonomisk gevinst, 
gjennomføringsplan og annet. 

d. Være saksforberedende organ for styret. 
 

§ 12 DAGLIG LEDER 
Daglig leder: 

a. Har ansvar for daglig drift av IKT ORKidé, og skal sørge for at virksomheten drives 
innenfor de gitte økonomiske rammer, gjeldende bestemmelser og i henhold til 
vedtak i Styret og Arbeidsutvalget. 

b. Har anvisningsmyndighet og sørger for at regnskap føres i vertskommunens 
økonomisystem. 

c. Har personalansvar for personell som er fast ansatt i IKT ORKidé, og fastsetter 
arbeidsoppgaver for personell som er engasjert/ansatt i IKT ORKidé. 

d. Skal følge opp faggruppeledere i det daglige. 
e. Skal arbeide for ekstern tilleggsfinansiering av prosjektaktiviteter. 
f. Fungerer som sekretær og saksbehandler for Styret og Arbeidsutvalget, med ansvar 

for føring av møteprotokoller. 
g. Skal påse at de saker som legges fram for Arbeidsutvalget og Styret er forsvarlig 

utredet. 
h. Har tale- og forslagsrett i styremøter og arbeidsutvalgsmøter, dersom ikke styret i 

enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke kan møte.  
 

§ 13 FAGGRUPPER OG PROSJEKTGRUPPER 
For å sikre lokal medvirkning ut fra faglige perspektiver, etableres faggrupper etter behov. 
Faggruppenes rolle er å drive kompetanseutviklingstiltak og andre tiltak som fremmer 
faglig samarbeid og utvikling innenfor IKT-området mellom kommunene. Alle 
deltakerkommuner skal ha en representant med i alle faggrupper som etableres. 
 
Prosjektgrupper oppnevnes av styret for gjennomføring av tidsavgrensede oppgaver, f. eks 
innføring av nye systemer. Prosjektgruppene skal være tverrfaglig sammensatt. 
Kompetanse og erfaring vektlegges ved utnevning av prosjektgrupper. Prosjektgrupper 
oppløses når prosjektoppgavene er avsluttet. 
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§ 14 DELTAKERKOMMUNENES ANSVAR 
For å sikre et fungerende IKT-samarbeid, plikter alle deltakerkommunene å 
a. Sette av tilstrekkelig tid og ressurser til å delta i møter og aktiviteter i regi av IKT 

ORKidé. 
b. Bære sin del av kostnadene ved IKT-samarbeidet og betale fakturaer til rett tid. 
c. Ivareta egen bestillerkompetanse på IKT-området. 
d. Etablere intern samarbeidsgruppe som møtes regelmessig for egne 

faggrupperepresentanter og eget styremedlem. 
 

§ 15 ØKONOMI 
Midler til finansiering av drift og investeringer skaffes i hovedsak gjennom innbetalinger 
fra kommunene, eventuelt i kombinasjon med ekstern prosjektfinansiering fra staten, 
fylket og/eller andre. 
 
IKT ORKidé skal benytte samme budsjett- og regnskapsår samt økonomiplan som 
kommunene. De til enhver tid gjeldende forskrifter for kommunale budsjett og regnskap 
gjelder også for IKT ORKidé. 
 
Kostnader og andre forpliktelser dekkes ved at 70 % fordeles etter innbyggerantall og 30 
% fordeles likt mellom kommunene. I enkelte anskaffelser og prosjekter kan styret 
unntaksvis vedta å bruke annen fordelingsnøkkel der dette er naturlig. Fordelingsnøkkelen 
justeres i samsvar med innbyggertallet pr 1. januar foregående år. (Eksempel: 
Fordelingsnøkkelen for 2015 utarbeidet et innbyggertallet pr. 1.1.2014). 
 
Kostnader knyttet til deltagelse i prosjekter faktureres kommunene fortløpende. IKT 
ORKidé sender faktura når vertskommunen er belastet kostnaden.  
For løpende driftsutgifter innbetaler kommunene per 1. april (for første halvår) og 1. 
oktober (for andre halvår) sin andel av de årlige kostnadene til vertskommunen i henhold 
til godkjent budsjett. Er en regning ikke betalt innen 30 dager etter forfall, beregnes 
samme morarente som for kommuneskatten. 
 

§ 16 AVTALEINNGÅELSER 
Utlysning og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag skal skje i regi av Nordmøre 
interkommunale innkjøpssamarbeid. 
 
Styret kan med 2/3 flertall vedta å inngå avtaler som forplikter deltakerkommunene 
økonomisk, f.eks. en avtale om felles fagsystem på et område. Før slikt vedtak fattes, skal 
varsel om planlagt avtale og oversikt over økonomiske konsekvenser, sendes til 
deltakerkommunene. 
 
Den enkelte deltakerkommune kan reservere seg mot deltakelse i enkeltavtaler før 
tilbudsinnbydelse, dersom ett av de følgende vilkår er oppfylt: 

a. Kommunen kan dokumentere at de ikke har behov for et IKT-system på det aktuelle 
området. Dersom kommunen har et annet IKT-system på området, er dette ikke 
grunnlag for reservasjon. 
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b. Kommunen deltar i et interkommunalt tjenestesamarbeid, hvor ansvar for IKT-
system ligger hos tredjepart. 

 
Avtaler som inngås er bindende for den enkelte kommune og undertegnes av person som 
har slik fullmakt.  
 
Den enkelte kommune har selv ansvar som medkontrahent og er ansvarlig for 
gjennomføringen av den del av felles avtaler som angår vedkommende kommune. Dette 
omfatter eksempelvis ansvar for riktige behovsopplysninger, rettidig oppgjør, rettidige 
reklamasjoner og for øvrig de forpliktelser man har som kjøper/kontrahent. 

 
§ 17 OPPTAK AV NYE KOMMUNER 

Opptak av nye kommuner krever kommunestyrevedtak i alle deltakerkommunene.  
 
Styret fastsetter innskuddsstørrelse for nye kommuner som ønsker å delta i IKT ORKidé.  
 

§ 18 OPPSIGELSE AV SAMARBEIDSAVTALEN 
Deltakerforholdet i IKT ORKidé er uoppsigelig fram til 31. desember 2017.  
 
Kommunene kan etter denne dato kreve seg utløst av samarbeidet med ett års 
oppsigelsestid, jfr. kommunelovens § 27, nr. 3.  
 
Oppsigelsesfrist er 31. oktober.  
 
Eventuell utløsningssum fastsettes av styret. 
 
Den uttredende kommune fortsetter å hefte for de forpliktelser IKT ORKidé måtte ha 
gjennom avtaler som omfatter den uttredende kommune på det tidspunkt uttreden finner 
sted.  
 
Kommuner som trekker seg fra samarbeidet eller ved opphør av samarbeidet forplikter 
deltagerkommunene for sin andel av pensjonsforpliktelser. 
 
 

§ 19 OPPLØSNING AV SAMARBEIDET 
Oppløsning krever kommunestyrevedtak om oppløsning i minst 2/3 av 
deltakerkommunene. 
 
Ved avvikling opprettes et avviklingsstyre som blir valgt av styret. Avviklingsstyret 
velger selv sin leder og nestleder. IKT ORKidés styre trer ut av funksjon når 
avviklingsstyret er valgt. 
 

§ 20 TVISTER 
Uenighet som angår gjennomføring, drift eller oppløsning skal løses i minnelighet 
gjennom forhandlinger. Skulle ikke dette føre frem, benyttes vanlig sivil prosess etter 
Tvisteloven. 
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Nordmøre tingrett er verneting ved tvist omkring denne avtale. 
 

§ 21 ENDRING AV VEDTEKTENE 
Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2015. 
Forslag om vedtektsendringer skal behandles av styret før det sendes kommunene til 
behandling. Endringer gjelder fra det tidspunkt de er godkjent av kommunestyrene i alle 
deltakerkommunene. 
 



VEDTEKTER

FOR

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET 

IKT ORKIDÉ

FOR KOMMUNENE:

AURE, AVERØY, EIDE, FRÆNA, GJEMNES, 
HALSA, KRISTIANSUND/FREI, NESSET, RINDAL, 
SMØLA, SUNNDAL, SURNADAL OG TINGVOLL 



24.10.2008 side 2 av 7 Vedtekter IKT ORKidé

§ 1 FORMÅL
Formålet med IKT ORKidé er å møte felles IKT-utfordringer for deltakerne gjennom 
innkjøp, implementering og drift av felles løsninger som ivaretar kommunenes IKT-
behov, imøtekommer myndighetskrav og gir innbyggerne tilgang til døgnåpne 
kommunale tjenester. 

§ 2 OM IKT ORKIDÉ
IKT ORKidé er et interkommunalt IKT-samarbeid for kommuner på Nordmøre og i 
Romsdal organisert etter Kommunelovens § 27. 

Deltakere er Aure, Averøy, Eide, Frei/Kristiansund, Fræna, Gjemnes, Halsa, Nesset, 
Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

IKT ORKidé er forankret i deltakerkommunene ved at vedtektsendring, handlingsplan, 
regnskap, årsmelding, budsjett og opptak av andre kommuner behandles i 
kommunestyrene.

IKT ORKidé er ikke eget rettssubjekt. 

IKT ORKidé har felles driftssentral i Kristiansund. 

Sunndal kommune har eventuelt arbeidsgiveransvar og er administrativ vertskommune 
som innebærer ansvar for regnskap, fakturering og andre administrative oppgaver i IKT 
ORKidé.
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§ 3 ORGANISERING

Styret IKT ORKidé
1 representant m/vara 

Valgt av kommunestyrene

Arbeidsutvalget IKT ORKidé
Oppnevnes av styret

FAGGRUPPE
IKT SKOLE

FAGGRUPPE
HELSE OG SOS.

FAGGRUPPE
ØKONOMI

FAGGRUPPE
KONTOR/PORTAL

FAGGRUPPE
IKT

FAGGRUPPE
KOM. TEKNISK

IKT ORKidé - ORGANISERING

PROSJEKTER ORGANISERES 
ETTER BEHOV

§ 4 STYRET
IKT ORKidé ledes av et styre med ett medlem for hver kommune. 

Hver kommune velger to kandidater til styret, 1 kandidat av hvert kjønn. Valgkomiteen 
fastsetter hvem av disse som skal være styremedlem og hvem som skal være personlig 
varamedlem.

Valgkomiteen består av leder og nestleder i ORKidé samt rådmannsrepresentant i AU.

Styret skal ha møte minimum 2 ganger hvert år eller når minst 3 styremedlemmer krever 
det. Styrets leder innkaller til møter.

Innkalling til møte skal skje med minst 2 ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal 
inneholde oppgaver over de saker som skal behandles. Det skal føres møteprotokoll og 
denne skal underskrives av styreleder og 2 styremedlemmer. Møteprotokoll distribueres 
ved bruk av Orkideportalen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtakene 
gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet avgjør leders 
stemme. 

Styret velger selv leder og nestleder. Ved stemmelikhet avgjøres valg med loddtrekning.
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§ 5 STYRETS OPPGAVER
Styret gjør vedtak om alle saker som vedtektene bestemmer eller som arbeidsutvalget
legger frem for det. 

Budsjett, regnskap, årsmelding og handlingsplan behandles av styret og sendes 
kommunene for behandling og godkjenning. 

Budsjett og handlingsplan sendes kommunene innen 1. oktober.

Styret engasjerer rådgivere og tilsetter personell.

Styret foretar valg av revisor.

§ 6 ARBEIDSUTVALG
Styret velger et arbeidsutvalg med 6 medlemmer fra kommunene.

Vertskommunene Kristiansund og Sunndal skal være representert i arbeidsutvalget.

Styrets leder skal være arbeidsutvalgets leder. 

Det skal føres referat fra møtene i arbeidsutvalget. Referater distribueres ved bruk av
Orkideportalen.

Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

§ 7 ARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER
Arbeidsutvalget skal:

a. Ha ansvaret for daglig drift av IKT ORKidé.
b. Utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett for IKT ORKidé. Handlingsplaner 

utarbeides etter forslag fra kommunene og ut i fra overordnede krav og kjente 
behov. Prioriteringer mellom ellers like prosjekter gjøres ut i fra relevante og 
omforente kriterier som økonomisk gevinst, gjennomføringsplan og annet.

c. Gjennomføre årlig IKT–strategisamling for involvering i strategiarbeid innen 
oktober.

d. Fastsette mandat og organisering av faggrupper og prosjektgrupper.
e. Fastsette arbeidsoppgaver for personell som er engasjert/ansatt i IKT ORKidé.
f. Arbeide for ekstern tilleggsfinansiering av prosjektaktiviteten.

§ 8 ØKONOMI
Midler til finansiering av arbeid og investeringer skaffes i hovedsak gjennom 
innbetalinger fra kommunene, eventuelt i kombinasjon med ekstern prosjektfinansiering 
fra staten, fylket og/eller andre.

IKT ORKidé skal benytte samme budsjett- og regnskapsår samt økonomiplan som 
kommunene. De til enhver tid gjeldende forskrifter for kommunale budsjett og regnskap 
gjelder også for IKT ORKidé.
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Kostnader og andre forpliktelser dekkes ved at 70 % fordeles etter innbyggerantall og 30 
% fordeles likt mellom kommunene. Denne fordelingen gjelder så fremt ingen annen 
fordelingsnøkkel er angitt. Fordelingsnøkkelen justeres i samsvar med innbyggertallet pr 
1. januar.

Kommunene innbetaler per 1. februar sin andel av de årlige kostnadene til Sunndal 
kommune i henhold til godkjent budsjett. Er en regning ikke betalt innen 30 dager etter 
forfall, beregnes samme morarente som for kommuneskatten.

§ 9 AVTALEINNGÅELSER
Utlysning og inngåelse av avtaler skal skje i regi av innkjøpskontoret.

Kommunene kan reservere seg mot deltakelse i enkeltavtaler etter at kravspesifikasjon for 
avtalen er utarbeidet og før tilbudsinnbydelse.

Avtaler som inngås er bindende for den enkelte kommune og undertegnes av person som 
har slik fullmakt. 

Den enkelte kommune har selv ansvar som medkontrahent og er ansvarlig for 
gjennomføringen av den del av felles rammeavtaler som angår vedkommende kommune. 
Dette omfatter eksempelvis ansvar for riktige behovsopplysninger, rettidig oppgjør, 
rettidige reklamasjoner og for øvrig de forpliktelser man har som kjøper/kontrahent.

§ 10 FAGGRUPPER OG PROSJEKTGRUPPER
For å sikre lokal medvirkning ut fra faglig perspektiver etableres faggrupper etter behov. 
Faggruppenes rolle er å drive kompetanseutviklingstiltak og andre tiltak som fremmer 
faglig samarbeid innenfor IKT-området mellom kommunene. Alle deltakerkommuner skal 
ha en representant med i alle faggrupper som etableres.

Prosjektgrupper oppnevnes av arbeidsutvalget for gjennomføring av tidsavgrensede 
oppgaver, f. eks innføring av nye systemer. Det skal etterstrebes at prosjektgruppene blir 
tverrfaglig sammensatt. Kompetanse og erfaring vektlegges ved utnevning av 
prosjektgrupper. Prosjektgruppe oppløses når prosjektoppgave er avsluttet.

§ 11 OPPTAK AV NYE KOMMUNER
Opptak av nye kommuner besluttes av kommunene med minst 2/3 flertall. 

Styret fastsetter innskuddsstørrelse for nye kommuner som ønsker å delta i IKT ORKidé.

§ 12 OPPSIGELSE AV SAMARBEIDSAVTALEN
Deltakerforholdet i IKT ORKidé er uoppsigelig fram til 31. desember 2012. 

Kommunene kan etter denne dato kreve seg utløst av samarbeidet med ett års 
oppsigelsestid. 
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Oppsigelsesfrist er 31. oktober. 

Eventuell utløsningssum fastsettes av styret.

Den uttredende kommune fortsetter å hefte for de forpliktelser IKT ORKide måtte ha 
gjennom avtaler som omfatter den uttredende kommune på det tidspunkt uttreden finner 
sted. 

§ 13 OPPLØSNING AV SAMARBEIDET
Oppløsning krever kommunestyrevedtak om oppløsning i minst 2/3 av 
deltakerkommunene.

Ved avvikling opprettes et avviklingsstyre som blir valgt av styret. Avviklingsstyret 
velger selv sin leder og nestleder. IKT ORKidés styre trer ut av funksjon, når 
avviklingsstyret er valgt.

§ 14 TVISTER
Uenighet som angår gjennomføring, drift eller oppløsning skal løses i minnelighet 
gjennom forhandlinger. Skulle ikke dette føre frem, benyttes voldgift i henhold til reglene 
i Tvistemålsloven. 

Disse vedtektene gjelder fra det tidspunkt de er godkjent av kommunestyrene. Forslag om 
vedtektsendring skal behandles av styret før det sendes de enkelte kommunestyrene til 
behandling.

Nordmøre tingrett er verneting ved tvist om forståelse av denne avtale.

§ 15 ENDRINGER
Endringer i vedtektene må vedtas av alle kommunene.
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§ 16 GODKJENNING OG KOMMUNAL BEHANDLING
Denne avtalen er godkjent med vedtak i:

KOMMUNE Sak nr. Dato.
Aure
Averøy
Eide
Frei/Kristiansund
Fræna
Gjemnes
Halsa
Nesset
Rindal
Smøla
Sunndal
Surnadal
Tingvoll



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2014/1226-2 

Saksbehandler:  Tanja A. Holsæther Bersås 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 9/15 29.01.2015 

Nesset kommunestyre 11/15 12.02.2015 

 

Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune følger Regjeringens maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset. Nye 

satser gjøres gjeldende fra 01.01.15, månedlig beløp for heltidsplass 2480 kroner, dette er en justering 

for prisveksten. Videre justeres maksimalsatsen til 2580 kroner fra 01.05.15 i tråd med regjeringens 

maksimalsats.  

Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere, videreføres som tidligere år.  

 

Satser for foreldrebetaling i barnehage fra 01.01.2015: 

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. uke 

barn nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 560  390 280 

2 dager 1115     780 555 

3 dager 1660     1165 830 

4 dager 2085    1460 1040 

5 dager 2480   1735 1240 

 

 

Satser for foreldrebetaling i barnehage fra 01.05.2015: 

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. uke 

barn nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 585  410 290 

2 dager 1160     810 580 

3 dager 1725     1210 865 

4 dager 2170    1520 1085 

5 dager 2580   1805 1290 



 

Saksopplysninger 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 vedtatt en maksimalsats for foreldrebetaling av en 

barnehageplass fra 01.januar 2015 på 2480 kroner pr. måned og 27.280 kroner pr. år for en heltidplass. 

(Foreldrebetaling i 11 måneder, juli er betalingsfri) 

Dette er en videreføring av satsene for maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass på samme 

reelle nivå som i 2014. Betalingssatsene for 2014 har vært en maksimalpris på 2405 kroner pr. måned 

for en heltidsplass.  

 

Forslag til nye satser for opphold i Barnehagene i Nesset, gjelder fra 01.01.2015.  

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. uke 

barn nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 560  390 280 

2 dager 1115     780 555 

3 dager 1660     1165 830 

4 dager 2085    1460 1040 

5 dager 2480   1735 1240 

 

Justert etter prosentvis økning på ca 3,1%, som tilsvarer økningen i fulltidsplass. Nesset kommune har 

en søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og flere.   

 

 

Forslag til nye satser for opphold i Barnehagene i Nesset, gjelder fra 01.05.2015.  

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. uke 

barn nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 585  410 290 

2 dager 1160     810 580 

3 dager 1725     1210 865 

4 dager 2170    1520 1085 

5 dager 2580   1805 1290 

 

 

Justert etter prosentvis økning på ca 4%, som tilsvarer økningen i fulltidsplass. Nesset kommune har 

en søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og flere.   

 

Etter et anslag vil dette gi enheten en merinntekt i foreldrebetalingen i 2015 på ca. 50.000 kroner.  

 

Til orientering ønsker Regjeringen å gjøre barnehagen billigere for familier med lav inntekt og ønsker 

en bedre sosial profil på foreldrebetalingen. Gjennom en inntektsdifferensiert foreldrebetaling får flere 

mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass. Forslaget til endringer i forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager er nå på høring med høringsfrist 23. februar 2015, ved en eventuell innføring av 

inntektsdifferensiering vil det bli sendt uten en ny sak.  



Vurdering 

Nesset kommune bør følge regjeringen forslag om maksimalpris for foreldrebetaling i Barnehagene i 

Nesset. Søskenmoderasjon for foreldre/ foresatte som har flere barn i barnehagen foreslås å videreføre 

som før.  

Foreldre har blitt skriftlig informert om muligheten for at satsene vil økes fra 01.01.15. 

Økonomiske konsekvenser 

Etter et anslag vil dette gi enheten en merinntekt i foreldrebetalingen i 2015 på ca. 50.000 kroner.  

 

Betydning for folkehelse 

 

Videreføring av søskenmoderasjonen vil kunne ha en økonomisk betydning for småbarnsforeldre med 

flere barn i barnehagene og vil kunne medføre at flere barn i småbarnsfamilier blir i barnehagen.  

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Nesset kommune følger Regjeringens maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset. Nye 

satser gjøres gjeldende fra 01.01.15, månedlig beløp for heltidsplass 2480 kroner, dette er en justering 

for prisveksten. Videre justeres maksimalsatsen til 2580 kroner fra 01.05.15 i tråd med regjeringens 

maksimalsats.  

Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere, videreføres som tidligere år.  

 

Satser for foreldrebetaling i barnehage fra 01.01.2015: 

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. 

mnd barn 

nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 560  390 280 

2 dager 1115     780 555 

3 dager 1660     1165 830 

4 dager 2085    1460 1040 

5 dager 2480   1735 1240 

 

 

Satser for foreldrebetaling i barnehage fra 01.05.2015: 

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. 

mnd barn 

nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 585  410 290 

2 dager 1160     810 580 

3 dager 1725     1210 865 

4 dager 2170    1520 1085 

5 dager 2580   1805 1290 

 

 



 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2014/502-79 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 12/15 12.02.2015 

 

Eiendomsskatt 2015 - budsjettjustering 

Vedlegg 

1 Liste over eiendommer med fritak iht eiendomsskatteloven § 7a 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Det innføres ikke bunnfradrag for 2015, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd. 

 

2. I samsvar med eiendomsskattelovens § 7a gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt i 

2015 for eiendommer som er listet opp som vedlegg til denne saken. Fritatte eiendommer 

takseres ikke. 

 

3. Nesset kommune opprettholder vedtatt alminnelig sats på 7 promille for 2015, vedtatt i sak 

111/14 den 11.12.2015. 

 

4. Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt med 5 promille for boligdelen i eiendommer med 

selvstendige boligdeler, i henhold til eiendomsskattelovens § 12a. 

 

 
 

 

Saksopplysninger 

 

Kommunestyret vedtok i møte 6.11.14, sak 92/14, å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele 

kommunen fra skatteåret 2015. Det skal gjennomføres en ny alminnelig taksering for alle eiendommer. 

Nesset kommune benytter formuesgrunnlag for boligeiendommer fastsatt av skattemyndighetene som 

grunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer. Alle øvrige eiendommer verdsettes av 

en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn» 

(besiktiger).  



 

Det følger av eiendomsskatteloven at kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eiendomsskatt må 

minst inneholde: 

 

 Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt, jfr. eksl. §§ 2 og 3 

 Hvilket utskrivingsalternativ som skal gjelde 

 Eiendommer som eventuelt skal være fritatt helt eller delvis for eiendomsskatt etter eskl. § 7. 

 Størrelsen på et eventuelt bunnfradrag, jfr. eskl. § 11 

 Eiendomsskattesats, jfr. eskl. §§ 11 og 13 

 Antall terminer for innbetaling av eiendomsskatt, jfr. eskl § 25.  

 Oppnevnelse av til takstnemnd/sakkyndig nemnd og klagenemnd, jfr. eskl. §§ 8A-3 (2) og 20.   

 

I forbindelse med kommunestyret sin behandling av økonomiplan 2015 – 2018 i møte 11.12.14 under 

sak 111/14 fattet kommunestyre følgende vedtak: «I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal 

følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen 

Den alminnelige skattesatsen for 2015 er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

Rådmannen legger fram sak om budsjettjustering i februar 2015.»  

 

Finansdepartementet har uttalt i brev av 6.8.1996 at kommuneloven § 45 nr. 1 ikke er til hinder for at 

kommunestyre i budsjettåret av eget tiltak kan gjøre justeringer i det vedtatte budsjettet. Det vil si at 

kommunestyre fritt kan endre vedtatt skattesats eller fastsette forskjellig skattesats for ulike 

eiendommer.  

 

Det kommunestyre nå skal ta stilling til er: 

 

1. Eventuelt innføring av bunnfradrag og størrelsen på bunnfradraget. 

2. Eventuell reduksjonsfaktor totalt for alle takster. 

3. Hvilke eiendommer som skal være fritatt helt eller delvis for eiendomsskatt.  

4. Om alminnelig skattesats skal justeres og om en skal innføre differensierte skattesatser.  

 

1. Bunnfradrag 

 

Etter eiendomsskatteloven § 11 annet ledd er det kommunestyret som avgjør om det skal benyttes 

bunnfradrag ved utskriving av eiendomsskatt. Denne myndigheten kan ikke delegeres. Adgangen til å 

gi bunnfradrag kom inn i eiendomsskatteloven ved endringslov 5. februar 1993 nr. 28.  

 

Kommunestyre kan «fastsetja botnfrådrag i eigedomsskatten for alle sjøvstendige bustaddelar i faste 

eigedomar som ikkje vert nytta i næringsverksemnd.» 

 

Bunnfradrag er forbeholdt eiendommer som brukes til bolig og fritidseiendom.  

 

I forarbeidene til endringsloven, Ot.prp nr 12 (1992-93) under avsnitt 1.4.1 side 6 er det uttalt at: 

 

«…For å oppnå likebehandling av ulike boliger uavhengig av eiendomstype og eierform legger 

departementet til grunn at det skal gis ett bunnfradrag for hver enkelt boenhet…. 

Kommunen må opprette egne registre over selvstendige boenheter, som alle skal tilkomme 

bunnfradrag. Ved etablering og ajourhold av disse registrene er det påkrevet med 

retningslinjer i kommunene for hvordan man kommer fram til hva som er å anse som 

selvstendige boenheter…….. Departementet vil poengtere at avgrensningen av hva som er å 

anse som en selvstendig boenhet i stor grad må bero på skjønn.»  

 



Hvorvidt det skal benyttes bunnfradrag eller ikke avgjøres for ett skatteår om gangen. 

 

Dersom kommunen velger å innføre bunnfradrag, gjelder det enkelte særregler: 

 

 Eiendomsskattesats: I følge eskl. § 13 første ledd 6. pkt. kan skattesatsen for eiendomsskatt 

ikke «aukast sama år som botnfrådrag fell bort.» I henhold til ordlyden er bestemmelsen til 

hinder for oppjustering av skattesatsen samme år som bunnfradraget fjernes 

 Den ordinære fristen for utskriving av eiendomsskatt er 1. mars i skatteåret. Det første året 

kommunen benytter bunnfradrag er det imidlertid tilstrekkelig at skatten er skrevet ut før 1. 

april, jfr. eskl. § 14, 1.ledd 2.pkt. Bakgrunnen for denne særlige fristregelen er at bruk av 

bunnfradrag forutsetter «at det etableres egne registre i kommunen over ulike typer 

eiendommer, og i tilknytning til dette at det fastsettes en rekke administrative rutiner. Denne 

prosessen vil lett kunne forsinke utskrivingen av eiendomsskatten.   

Dersom kommunestyret vedtar å innføre bunnfradrag er det et krav om at det skal opprettes egne 

registrer som viser en oversikt over selvstendige boenheter som skal ha bunnfradrag. Videre er det 

forutsatt at kommunen utarbeider egne retningslinjer for hva som skal regnes som en boenhet som 

kvalifiserer for bunnfradrag. 

 

Kommunen kan med hjemmel i forskrift av 11. febr. 1993 pålegge skattyterne å gi opplysninger om 

selvstendige boenheter som eventuelt tilkommer bunnfradrag og om noen av disse bruke i forbindelse 

med næringsvirksomhet. Plikten til å gi opplysninger om antall boenheter påhviler eier av 

eiendommen. Kommunen kan fastsette at opplysningene skal gis på et fastsatt skjema. I slike tilfeller 

skal kommunen gi eier en frist, som ikke må være kortere enn fire uker. 

 

2. Reduksjonsfaktor 

 

Med bruk av «reduksjonsfaktor» siktes det til at eiendomsskattetakstene settes til en bestemt brøk av 

eiendommens omsetningsverdi. Kommunen kan altså sette taksten til en viss andel av antatt 

omsetningsverdi, gjennom bruk av en egen reduksjonsfaktor. Det er ikke anledning til å justere 

takstene opp eller ned i perioden mellom de alminnelige takseringer hvert tiende år. 

Reduksjonsfaktoren må ses som en del av takstfastsettelsen og kan ikke reguleres i perioden. Dette 

innebærer at dersom kommunen vedtar å bruk en reduksjonsfaktor vil kommunen ikke kunne fjerne 

denne før ved neste alminnelige taksering (tidligst om 10 år). 

 

3. Fritak 

 

Eiendomsskatteloven har to paragrafer som gir/kan gi fritak for eiendomsskatt. I § 5 er det listet opp 

eiendommer som skal ha fritak. Dette blir ikke nærmere utredet i denne saken. I § 7 kan 

kommunestyret bestemme fritak, helt eller delvis.  

 

Fritak etter eiendomsskatteloven (eskl) § 7 

 

I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret vedta å gi eiendommer helt eller delvis 

fritak for eiendomsskatt. Lovparagrafen har følgende ordlyd (sitat): 

 

§ 7.Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. 

b) Bygning som har historisk verde. 

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den 

tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan 

få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 



d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. 

 

Beslutning om fritak etter § 7 skal normalt skje gjennom årlige vedtak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen i kommunen. Kommunen kan gi automatisk fritak eller be eiere søke om fritak. 

Skattyter har ikke krav på fritak fra eiendomsskatt selv om vilkårene i § 7 er oppfylt.  

 

Til § 7c: Etter husbankloven § 12 kan Husbanken kreve at kommune gir lettelser i eiendomsskatten for 

husbankfinansierte boligeiendommer. Husbankens krav om fritak for husbankfinansierte boliger er 

begrenset til 3 år. Husbanken har imidlertid i et brev av 14.05.2003 tilkjennegitt at Husbanken ikke 

lenger vil benytte sin adgang til å kreve at kommunene gir slikt fritak. 

 

Til § 7d: Kommunestyret kan bestemme at visse områder skal fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. 

Fritaket vil da omfatte all eiendom innenfor området/områdene. Bestemmelsen tar sikte på områder 

der utbyggingsgraden er lav og må ses i sammenheng med §§ 3 og 12 (promillesats og differensiering 

av promillesats). Denne fritaksmuligheten kan være av særlig interesse for kommuner som velger å 

skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, slik Nesset gjør. 

 

4. Skattesats 

 

Nesset kommunestyre har i sak 111/14 den 11.12.2014 vedtatt en alminnelig sats for eiendomsskatt på 

7 promille for 2015.  

 

§ 12 i eiendomsskatteloven gir adgang til å differensiere satsene: 

 

§ 12.Kommunestyret kan fastsetja ulike skattøyre for: 

a) Bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. 

b) Grunneigedomar som det står hus på, og huslause grunneigedomar. 

c) Bygningar og grunn. 

d) Avgrensa område som nemnde i § 3. 

e) Verk og bruk i område som ikkje er utbygd på byvis, jf. § 4, andre leden, andre og tredje punktum. 

 

I budsjettvedtaket vedtok kommunestyret at det skulle legges fram budsjettjustering i forbindelse med 

eiendomsskatt. Rådmannen antar at det er spesielt § 12a kommunestyret ønsker å vurdere. 

 

Sakkyndig nemnd er ikke ferdig med takseringen, derfor er eiendomsskattegrunnlagene som er oppgitt 

i denne saken anslagsvis. 

 

Område E-skattegr.lag 

(mill kr) 

E-skatt 7 promille 

(mill kr) 

Kraftanlegg (skatteetaten) 1 529 10,7 

Verk og bruk/næringseiendom 520 3,6 

Formuesgrunnlag (skatteetaten) * 1 030 7,2 

Andre boliger og fritidseiendommer * 725 5,1 

Totalt 3 804 26,6 

 

I budsjettvedtaket for 2015 er det lagt inn kr 22,5 mill som inntekt på eiendomsskatt i kommunen. 

Dette viser at det ikke er behov for å sette en promillesats på 7. Kommunestyret kan redusere den 

alminnelige skattesatsen til ca. 5,9 promille for å få inn samme beløpet, eller differensiere i henhold til 

eskl. § 12a (markert med *). 

 



Hvis kommunestyret beholder alminnelig sats ser det ut til at kommunen kan få inn budsjettert beløp 

ved å og justerer skattesatsen til 4,7 promille for de eiendommene som kommer inn under § 12a.  

 

Vurdering 

 

Vurdering bunnfradrag: 

 

Kommunestyret vedtok 6.11.14 å utvide eiendomskatteområdet til å gjelde alle faste eiendommer i 

hele kommunen for skatteåret 2015. Frist for utskriving av eiendomsskatten er i loven satt til 1. mars. 

Dette har ført til at kommunens administrasjon er blitt pålagt et stort arbeid som skal utføres på kort 

tid. Dersom kommunestyret vedtar at det skal innføres bunnfradrag medfører at det skal opprettes et 

eget register over selvstendige boenheter og utarbeide egne retningslinjer for hva som er å anse som en 

boenhet. Dette vil bli et tidkrevende fordi matrikkelen ikke er god nok slik den er i dag. Kommunen vil 

sannsynligvis ikke bli ferdig med arbeidet innen fristen.  

 

Vurdering reduksjonsfaktor: 

 

Reduksjonsfaktoren gir uttrykk for prosentvis reduksjon i takstverdi (eiendomsskattegrunnlaget) som 

foretas før beregning av eiendomsskatt. Hvis kommunestyret velger å sette en reduksjonsfaktor vil 

dette legge bindinger på framtidige kommunestyrer 10 år fram i tid. Rådmannen tilrår ikke en slik 

binding. 

 

Vurdering fritak: 

 

§ 7a: Rådmannen tilrår at lag og organisasjoner som ikke har som formål å tjene penger, dvs. «non-

profit» og frivillighet, bør få fritak etter § 7a. Mange kommuner vurderer også private barnehager 

innunder denne bestemmelsen. Mange kommuner fritar etter søknad. Hvis Nesset skal gjøre det 

samme må alle eiendommene takseres. Det er veldig kort tid igjen for å utføre dette arbeidet. 

Skattelistene skal være klar før 1. mars. Derfor legger rådmannen fram en liste med forslag til 

eiendommer som med stor sannsynlighet vil få fritak iht § 7a ved eventuell søknad, dvs. hvis 

kommunestyret ønsker å frita slike eiendommer. Rådmannen antar at kommunestyret er ganske 

lokalkjent og kan vurdere om det finnes noen på listen som driver kommersiell virksomhet. Hvis det 

finnes lag og organisasjoner som mener de oppfyller lovens kriterium, og ikke er kommet med på 

listen, må søke om fritak i ettertid. Taksering av eiendommer iht § 7a bør være unødvendig. 

 

§ 7c: I og med at Husbanken ikke lenger stiller krav om lettelser i eiendomsskatten for 

husbankfinansierte boliger mener rådmannen det ikke er noen grunn for å frita nye eiendommer. Det 

bør ikke være forskjell på om unge etablerere kjøper eller bygger hus. I dag er det like gjerne godt 

etablerte personer som bygger nye boliger istedenfor å kjøpe eksisterende bolig.  

 

§ 7d: Kommunestyret bør ikke benytte seg av denne bestemmelsen da det i Eidsvåg sentrum er flere 

byggeklare tomter som ikke er solgt. Det viser at det vil være vanskelig å angi slike områder. Bruk av 

denne bestemmelsen kan få uønskede virkninger ved at kraft- og teleinstallasjoner unntas. 

 

Vurdering skattesats: 

 

Kommunestyret har bestemt beløpet som kreves inn som eiendomsskatt i kommunen i 2015. Hvilken 

sats som skal fastsettes vil derfor være avhengig av grunnlaget. Framlagte grunnlag er ikke eksakt og 

vi vet ikke resultatet av evt. klagebehandling, derfor bør differensiert skattesats iht § 12a ikke settes 

lavere enn 5 promille. Eventuell justering kan skje ved neste års budsjettbehandling. Dette under 



forutsetning av at den alminnelige skattesatsen opprettholdes. Jo mer den alminnelige skattesatsen 

reduseres, desto høyere må en sette satsen for bolig- og fritidseiendommer. 

 

Vurdering totalt: 

 

Kommunestyret har bestemt at kommunen skal ha inntekt på kr 22,5 mill i eiendomsskatt. Hvilke 

promillesatser som kan fastsettes for å få inn dette beløpet vil avhenge av evt. innføring av 

bunnfradrag og størrelsen på dette, samt størrelse på evt. reduksjonsfaktor. Rådmannen tilrår at 

kommunestyret ikke innfører verken bunnfradrag eller reduksjonsfaktor, men isteden fastsetter en 

lavere skattesats for boliger og fritidseiendommer.  Den alminnelige skattesatsen på 7 promille bør 

opprettholdes. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



Liste over eiendommer som får fritak iht eiendomsskatteloven § 7a

Avt.nr Gnr Bnr Fnr Snr Eier Gjelder

3143 52 4 0 0 Beukema Anita Idrettslagsbygning Tiltertun

3834 61 36 0 0 Bugge Bygdelag

3327 55 18 0 0 Eidsvåg Bedehus

2019 30 15 0 0 Eidsvåg Idrettslag

6756 55 79 0 0 Eidsvåg Indremisjon

6021 27 168 0 0 Eidsvåg Småbåtforening

1389 27 25 0 0 Eidsvåg Ungdomslag

6602 36 14 0 0 Eidsøra Indremisj.For.

6707 51 4 1 0 Eidsøra Småbåtforening

3019 50 1 1 0 Eidsøren Ungdomslag

6828 79 41 0 0 Eikesdal Bygdalag

4455 79 45 0 0 Eikesdal Huslag

4103 73 38 0 0 Eresfjord Småbåtlag

7037 10 12 1 0 Gussiås Bygdalag

300 8 12 0 0 Gussiås Bygdalag

724 15 62 0 0 Haubokk Mc

6971 119 1 0 0 Hestad Odd Harry Bedehus Skorgen

3853 61 81 0 0 Holten Sissel Jorunn Grendahus Bugge

7034 123 1 44 0 Krsund Og Nordm Turistfor

4115 74 4 0 0 Leirvoll Martinus Grendahus Ljørvoll (Ungdomshuset)

468 13 3 0 0 Lund Ove Robin Skytebane Tjellekleiva

6682 44 1 1 0 Meisalstranda Bedehus

6947 114 2 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo. Måsvassbu

6949 114 3 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo. Måsvassbu

6950 114 5 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo. Måsvassbu

6951 114 11 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo. Måsvassbu

6952 114 12 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo. Måsvassbu

6945 114 1 1 0 Molde Og Romsdals Turistforening Måsvassbu

5234 99 38 0 0 Myklebostad Bedehus

7208 99 4 0 0 Myklebostad Harald Tribune og idrettsgarderobe

5443 108 2 0 0 Nerland Heidi S Tverfjell Bedehus Nerland

5458 108 4 1 0 Nerlandskulen grendahus

4249 77 8 0 0 Nerås Tommy Grendahus Øverås

7349 37 30 0 0 Nesset Museumsnemnd

6191 55 94 0 0 Norsk Folkehjelp Nesset

4380 79 9 0 0 Oppigard Torstein Skytebane Eikesdal

3253 54 1 0 0 Rangnes Jan Magne Skytebane Brekken

6389 4 40 0 0 Ranvik Bedehus

148 4 39 0 0 Ranvik Bygdalag

2457 38 11 0 0 Rausand Grubeklubb Stift

6617 37 20 0 0 Rausand Idrettslag

2390 37 32 0 0 Rausand Samfunnshus A/L

6443 17 10 0 0 Rød Bedehus

908 17 32 0 0 Rød Velforening

6405 13 2 2 0 Tjelle Og Ranv Skytterlag

489 13 5 0 0 Tjelle Ola Grendahus Tjelle

454 13 2 0 0 Tjelle Sverre Skytebane Tjellekleiva

7232 54 1 1 0 Ukjent Brekken motorstadion

7213 54 2 1 0 Ukjent Brekken skytebane

6606 37 1 1 0 Ukjent Lysløype Rausand idr.lag

6609 37 4 2 0 Ukjent Lysløype Rausand idr.lag

6610 37 7 1 0 Ukjent Lysløype Rausand idr.lag

6614 37 12 1 0 Ukjent Lysløype Rausand idr.lag

6620 37 28 1 0 Ukjent Lysløype Rausand idr.lag

6897 99 1 1 0 Vistdal Idrettslag

6893 98 2 2 0 Vistdal Idrettslag

6899 99 4 1 0 Vistdal Idrettslag

6889 98 1 5 0 Vistdal Idrettslag

5215 99 20 0 0 Vistdal samfunnshus A/L

6901 99 8 0 0 Vistdals Almue

1964 29 329 0 0 Liedgarden Barnehage As privat barnehagedrift

3043 50 7 0 0 Morewood Reidun privat barnehagedrift



Avtalenr Gnr Bnr Fnr Snr Eier adr P.nr Sted Gjelder

3834 61 36 0 0 Bugge Bygdelag  6 460 Eidsvåg I Romsdal

3327 55 18 0 0 Eidsvåg Bedehus V/ Jarl Gjermundnes 6 460 Eidsvåg I Romsdal

2019 30 15 0 0 Eidsvåg Idrettslag V/Ivar Øyen 6 460 Eidsvåg I Romsdal

6756 55 79 0 0 Eidsvåg Indremisjon  0 Ukjent

6021 27 168 0 0 Eidsvåg Småbåtforening 6 460 Eidsvåg I Romsdal

1389 27 25 0 0 Eidsvåg Ungdomslag V//Vivian Høsteng 6 460 Eidsvåg I Romsdal

6602 36 14 0 0 Eidsøra Indremisj.For.  0 Ukjent

6707 51 4 1 0 Eidsøra Småbåtforening  0 Ukjent

3019 50 1 1 0 Eidsøren Ungdomslag  6 460 Eidsvåg I Romsdal

6828 79 41 0 0 Eikesdal Bygdalag  0 Ukjent

4455 79 45 0 0 Eikesdal Huslag  6 472 Eikesdal

4103 73 38 0 0 Eresfjord Småbåtlag v/ Mellvin Steinsvoll 6 470 Eresfjord

7037 10 12 1 0 Gussiås Bygdalag  0 Ukjent

300 8 12 0 0 Gussiås Bygdalag Gussiås 6 453 Kleive

724 15 62 0 0 Haubokk Mc Rød 6 460 Eidsvåg I Romsdal

7034 123 1 44 0 Krsund Og Nordm Turistfor  0 Ukjent

1964 29 329 0 0 Liedgarden Barnehage As Nedre Liedgardsveg 16 6 460 Eidsvåg I Romsdal privat barnehagedrift

6682 44 1 1 0 Meisalstranda Bedehus  0 Ukjent

6947 114 2 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo.  0 Ukjent Måsvassbu

6949 114 3 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo.  0 Ukjent Måsvassbu

6950 114 5 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo.  0 Ukjent Måsvassbu

6951 114 11 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo.  0 Ukjent Måsvassbu

6952 114 12 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo.  0 Ukjent Måsvassbu

6945 114 1 1 0 Molde Og Romsdals Turistforening Postboks 486 6 401 MOLDE Måsvassbu

3043 50 7 0 0 Morewood Reidun Øvre Veg 369 6 460 Eidsvåg I Romsdal privat barnehagedrift

5234 99 38 0 0 Myklebostad Bedehus V. Aslaug Kjønsvik 6 364 Vistdal

7208 99 4 0 0 Myklebostad Harald Øvregardsvegen 7 6 364 Vistdal Tribune og idrettsgarderobe

5458 108 4 1 0 Nerlandskulen grendahus V/ Mary Bergset 6 364 Vistdal

7349 37 30 0 0 Nesset Museumsnemnd  0 Ukjent

6191 55 94 0 0 Norsk Folkehjelp Nesset Hjellmyrnakken 18 6 429 Molde

6389 4 40 0 0 Ranvik Bedehus  0 Ukjent

148 4 39 0 0 Ranvik Bygdalag v. Sølvi Anita Lied Holen 6 460 Eidsvåg I Romsdal

2457 38 11 0 0 Rausand Grubeklubb Stift  6 636 Angvik

6617 37 20 0 0 Rausand Idrettslag  0 Ukjent

2390 37 32 0 0 Rausand Samfunnshus A/L V. Rita Holmen 6 462 Raudsand

6443 17 10 0 0 Rød Bedehus  0 Ukjent

908 17 32 0 0 Rød Velforening Anette Rød Langset 6 460 Eidsvåg I Romsdal

6405 13 2 2 0 Tjelle Og Ranv Skytterlag  0 Ukjent

7232 54 1 1 0 Ukjent  0 Ukjent Brekken motorstadion

7213 54 2 1 0 Ukjent  0 Ukjent Brekken skytebane

6606 37 1 1 0 Ukjent  0 Ukjent Lysløype Rausand idr.lag

6609 37 4 2 0 Ukjent  0 Ukjent Lysløype Rausand idr.lag

6610 37 7 1 0 Ukjent  0 Ukjent Lysløype Rausand idr.lag

6614 37 12 1 0 Ukjent  0 Ukjent Lysløype Rausand idr.lag

6620 37 28 1 0 Ukjent  0 Ukjent Lysløype Rausand idr.lag

6897 99 1 1 0 Vistdal Idrettslag  0 Ukjent

6893 98 2 2 0 Vistdal Idrettslag  0 Ukjent

6899 99 4 1 0 Vistdal Idrettslag  0 Ukjent

6889 98 1 5 0 Vistdal Idrettslag  0 Ukjent

5215 99 20 0 0 Vistdal samfunnshus A/L c/o Linda Larsen 6 364 VISTDAL

6901 99 8 0 0 Vistdals Almue  0 Ukjent

Sortert på eier



Avtalenr Gnr Bnr Fnr Snr Eier adr P.nr Sted IF YF Forslag Takst Grunnlag Skatt

148 4 39 0 0 Ranvik Bygdalag v. Sølvi Anita Lied Holen 6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 1 0 0 100 0 0

6389 4 40 0 0 Ranvik Bedehus  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

300 8 12 0 0 Gussiås Bygdalag Gussiås 6 453 Kleive 1 1 0 0 100 0 0

7037 10 12 1 0 Gussiås Bygdalag  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6405 13 2 2 0 Tjelle Og Ranv Skytterlag  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

724 15 62 0 0 Haubokk Mc Rød 6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 1 345 000,00 345 000,00 100 345 000,00 2 415,00

6443 17 10 0 0 Rød Bedehus  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

908 17 32 0 0 Rød Velforening Anette Rød Langset 6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 1 0 0 100 0 0

1389 27 25 0 0 Eidsvåg Ungdomslag V//Vivian Høsteng 6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 1 0 0 100 0 0

6021 27 168 0 0 Eidsvåg Småbåtforening 6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 1 0 0 100 0 0

1964 29 329 0 0 Liedgarden Barnehage As Nedre Liedgardsveg 16 6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 0,9 0 0 100 0 0

2019 30 15 0 0 Eidsvåg Idrettslag V/Ivar Øyen 6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 1 0 0 100 0 0

6602 36 14 0 0 Eidsøra Indremisj.For.  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6606 37 1 1 0 Ukjent  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6609 37 4 2 0 Ukjent  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6610 37 7 1 0 Ukjent  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6614 37 12 1 0 Ukjent  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6617 37 20 0 0 Rausand Idrettslag  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6620 37 28 1 0 Ukjent  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

7349 37 30 0 0 Nesset Museumsnemnd  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

2390 37 32 0 0 Rausand Samfunnshus A/L V. Rita Holmen 6 462 Raudsand 1 1 0 0 100 0 0

2457 38 11 0 0 Rausand Grubeklubb Stift  6 636 Angvik 1 1 0 0 100 0 0

6682 44 1 1 0 Meisalstranda Bedehus  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

3019 50 1 1 0 Eidsøren Ungdomslag  6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 1 0 0 100 0 0

3043 50 7 0 0 Morewood Reidun Øvre Veg 369 6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 0,7 0 0 100 0 0

6707 51 4 1 0 Eidsøra Småbåtforening  0 Ukjent 1 0,4 10 400,00 10 000,00 100 10 000,00 20

7232 54 1 1 0 Ukjent  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

7213 54 2 1 0 Ukjent  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

3327 55 18 0 0 Eidsvåg Bedehus V/ Jarl Gjermundnes 6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 0,7 0 0 100 0 0

6756 55 79 0 0 Eidsvåg Indremisjon  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6191 55 94 0 0 Norsk Folkehjelp Nesset Hjellmyrnakken 18 6 429 Molde 1 0,8 0 0 100 0 0

3834 61 36 0 0 Bugge Bygdelag  6 460 Eidsvåg I Romsdal 1 1 0 0 100 0 0

4103 73 38 0 0 Eresfjord Småbåtlag v/ Mellvin Steinsvoll 6 470 Eresfjord 1 1 0 0 100 0 0

6828 79 41 0 0 Eikesdal Bygdalag  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

4455 79 45 0 0 Eikesdal Huslag  6 472 Eikesdal 1,1 0,6 1 355 640,00 1 355 000,00 100 1 355 000,00 2 710,00

4763 91 8 0 0 Coop Eresfjord Sa  6 470 Eresfjord 1 1 2 024 000,00 2 024 000,00 100 2 024 000,00 4 048,00

6889 98 1 5 0 Vistdal Idrettslag  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6893 98 2 2 0 Vistdal Idrettslag  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6897 99 1 1 0 Vistdal Idrettslag  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

7208 99 4 0 0 Myklebostad Harald Øvregardsvegen 7 6 364 Vistdal 1 1 0 0 100 0 0

6899 99 4 1 0 Vistdal Idrettslag  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6901 99 8 0 0 Vistdals Almue  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

5202 99 14 0 0 Coop Vistdal SA  6 364 Vistdal 1 0,7 1 719 200,00 1 719 000,00 100 1 719 000,00 12 033,00

5215 99 20 0 0 Vistdal samfunnshus A/L c/o Linda Larsen 6 364 VISTDAL 1 1 0 0 100 0 0

5234 99 38 0 0 Myklebostad Bedehus V. Aslaug Kjønsvik 6 364 Vistdal 1 1 0 0 100 0 0

5304 100 4 0 0 Nordmøre Og Romsdal Indremisj. Vassenden 6 444 Farstad 1 1 3 295 000,00 3 295 000,00 100 3 295 000,00 23 065,00

5458 108 4 1 0 Nerlandskulen grendahus V/ Mary Bergset 6 364 Vistdal 1 1 0 0 100 0 0

6945 114 1 1 0 Molde Og Romsdals Turistforening Postboks 486 6 401 MOLDE 1 1 0 0 100 0 0

6947 114 2 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo.  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6949 114 3 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo.  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6950 114 5 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo.  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6951 114 11 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo.  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

6952 114 12 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo.  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

7034 123 1 44 0 Krsund Og Nordm Turistfor  0 Ukjent 1 1 0 0 100 0 0

Sortert på GID



BYGNINGSNR LOPENR BYGNINGSTYPEKODE strKODE AvtLnr GARDSNR BRUKSNR FESTENR SEKSJONSNR FritakTekst FritakID Merknad

10327385 659 Annen idrettsbygning 3143 52 4 0 0 Ingen 1 Idrettslagsbygning Tiltertun

180901035 672 Bedehus menighetshus 6971 119 1 0 0 Ingen 1 Bedehus Skorgen

180905715 672 Bedehus menighetshus 5443 108 2 0 0 Ingen 1 Bedehus Nerland

180910158 659 Annen idrettsbygning 454 13 2 0 0 Ingen 1 Skytebane Tjellekleiva

180910158 659 Annen idrettsbygning 468 13 3 0 0 Ingen 1 Skytebane Tjellekleiva

180910352 662 Samfunnshus grendehus 489 13 5 0 0 Ingen 1 Grendahus Tjelle

180916318 662 Samfunnshus grendehus 4249 77 8 0 0 Ingen 1 Grendahus Øverås

180919945 672 Bedehus menighetshus 4703 90 3 0 0 Ingen 1 Bedehus Torhus

180922091 662 Samfunnshus grendehus 3853 61 81 0 0 Ingen 1 Grendahus Bugge

180930949 649 Annen museum/biblioteksbygning 3574 59 1 0 0 Ingen 1 Nesset Prestegard

180930965 669 Annet kulturhus 3574 59 1 0 0 Ingen 1 Nesset Prestegard

180931007 649 Annen museum/biblioteksbygning 3574 59 1 0 0 Ingen 1 Nesset Prestegard

180931015 649 Annen museum/biblioteksbygning 3574 59 1 0 0 Ingen 1 Nesset Prestegard

180931023 649 Annen museum/biblioteksbygning 3574 59 1 0 0 Ingen 1 Nesset Prestegard

180931031 649 Annen museum/biblioteksbygning 3574 59 1 0 0 Ingen 1 Nesset Prestegard

180945067 669 Annet kulturhus 3559 58 13 0 0 Ingen 1 Vorpenes Gård

180945245 662 Samfunnshus grendehus 4115 74 4 0 0 Ingen 1 Grendahus Ljørvoll (Ungdomshuset)

20497688 659 Annen idrettsbygning 3253 54 1 0 0 Ingen 1 Skytebane Brekken

20497696 659 Annen idrettsbygning 3253 54 1 0 0 Ingen 1 Skytebane Brekken

300195867 659 Annen idrettsbygning 454 13 2 0 0 Ingen 1 Skytebane Tjellekleiva

300274482 659 Annen idrettsbygning 4380 79 9 0 0 Ingen 1 Skytebane Eikesdal



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2015/9-2 

Saksbehandler:  John Walseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Mardølafondet 4/15 21.01.2015 

Nesset kommunestyre 13/15 12.02.2015 

 

Søknad om lån til bygging av Grytnes kraftverk - Langfjordkraft AS 

Vedlegg 

1 Søknad om lån til bygging av småkraftverk i Grytneselva 

2 Notat fra Clemens Kraft AS - finansieringsforespørsel av Grytnes kraftverk - låntaker Langfjord 

Kraft AS. .(U.off i hht:Off.l. §13 jf.FVL §13 nr 2) 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Ingen 

 
 

Behandling i Mardølafondet - 21.01.2015  

 

Gudbjørg Frisvoll ble erklært inhabil i saken. 

Forslag til vedtak 

Det vises til søknad av 06.01.15. 

 

Langfjordkraft AS innvilges et lån stort kr 5 000 000. Renta er p.t. 3,5 %. Avdragstiden settes til 15 år. 

Det innvilges 1 års avdragsfritak. Påløpte renter skal betales. Det tas pant i driftstilbehør og i 

kraftstasjonen. Lånet utbetales når kraftverket er ferdigstilt. 

 

Søknaden oversendes Nesset kommunestyre for videre behandling. 

 

 
 

 



Saksopplysninger 

Langfjordkraft AS har startet utbygging av Grytnes kraftverk. Langfjordkraft eies Clemens kraftverk 

(50 %) og Nesset Kraft AS(50 %). Grytnes kraftverk er beregnet til å produsere ca. 14 GWh i et 

normalår. Total utbyggingskostnad er etter innhenting av tilbud beregnet til kr 55 700 000. Det er satt 

opp følgende finansieringsplan: 

 

Lån i bank   kr 39 500 000 

Egenkapital  kr 11 200 000 

Lån Mardølafondet kr   5 000 000 

 SUM  kr 55 700 000 

 

Langfjordkraft søker om lån stort kr 5 000 000 over 15 år og om avdragsfritak 1. året. 

Vurdering 

Dette er et prosjekt som har pågått i lang tid og som nå endelig kan realiseres. Prosjektet vil få 

ringvirkninger for lokalt næringsliv i utbyggingsfasen og i driftsfasen. I tillegg vil kraftverket tilføre 

kommunen betydelige beløp i eiendomsskatt i årene fremover. 

 

Ett eventuelt lån fra Mardølafondet vil gjøre at betingelsene på den andre lånefinansieringen blir 

bedre. Derfor må lånebeløpet fra Mardølafondet opp i den størrelsen for at det skal ha noen effekt på 

økonomien i prosjekte. 

 

Likviditetsmessig vil ett eventuelt lån på 5 mill. fra Mardølafondet ikke gå ut over andre lånesøknader. 

 

Søknadsbeløpet er større en det fondsstyret har myndighet til å innvilge. I henhold til § 2 i 

retningslinjene for fondet er det opp til fondsstyret om de vil videresende søknaden til 

Kommunestyret. Risikoen for tap vurderes som middels. Risikoen i prosjektert er om strømprisen som 

er lagt til grunn er realistisk. Også rentekostnaden vil ha stor betydning for lønnsomheten i prosjektet.  

Dersom utbyggingskostnaden blir høyere enn forutsatt skal eierne dekke dette med innskudd av 

egenkapital. Dette reduserer risikoen for kredittorene. 

 

Dersom søknaden innvilges bør det stilles krav om pant i Kraftstasjonen og i driftstilbehør. 
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FIRMA/PERSON: ith f TLF.

DAGLIG LEDER: hm n Pwfin p sEi/ 41
- 1v6 TLF.

ADRESSE: TELEFAX:

BRANSJE: S/i° r ETABLERINGSÅR:

ANTALL ANSATTE:
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LÅN KR. TILSKUDD KR.
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Bygningsmessige investeringer.

Maskiner/driftstilbehør.
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Personlig eiet firma. Aksjeselskap (A/S).

Ansvarlig selskap (ANS).II Annen selskapsform.

Er selskapet/virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

NEI! JA! Oppgi organisasjonsnr.:

Dersom selskapet er aksjeselskap, oppgi:

/2. 


Aksjekapitalens størrelse:
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leder, styreleder og styremedlemmene.
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KREDITTINSTITUSJON/FREMMEDKAPITAL BELØP BELØP

5'06ocv




Nesset Mardølafond (Overføres s.1) Od 000

SAMLET FREMMEDKAPITAL 	
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EGNE MATERIALER
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Takst/forsikringssum på bygninger kr.
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EKSTRAORDINBRE KOSTNADER
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DISPOSISJONER/EIERS PRIVATUTTAK

SKATTER

ARETS OVERSKUDD/UNDERSKUDD

Følgende vedlegg bør følge søknaden:
ry0 Spesifisert Kopi av siste års

kostnadsoverslag. 1-1 regnskap.
Vurdering av firmaets r Orientering om firmaets
muligheter i markedet. produkter.
Annen aktuell r, økonomiske analyser
informasjon.

Jeg samtykker i at kommunekassa kan motregne eventuelle restanser-
i Mardølafondet i krav som firmaet måtte ha mot Nesset kommune.

6460 Eidsvåg, den
Steddato
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Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2014/1337-2 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 14/15 12.02.2015 

 

Høring - Rapport fra faggruppe - Forenkling av utmarksforvaltningen 

Vedlegg 

1 Rapport 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vise til brev av 15.12.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om høring av 

faggrupperapport «Forenkling av utmarksforvaltningen» 

 

Dersom en legger til grunn forestående kommunereform der resultatet kan bli færre og større 

kommuner er det vesentlig å vurdere om kommunene ikke bør få en enda større rolle i forvaltning av 

utmarksområder.  

Nesset kommune mener at faggruppa har lagt frem mange forslag som kan bidra til en forenkling av 

utmarksforvaltning i fremtiden. Nesset kommune er medlem av Utmarkskommunenes 

Sammenslutning (USS) og forventer at USS blir involvert i arbeidet når merknadene/innspill til 

faggruppas rapport skal gjennomgås.    

 
 

 

Saksopplysninger 

Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) oppnevnte i 2014 en faggruppe 

som fikk i mandat å foreslå tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. Faggruppa har fremlagt sin 

rapport kalt «Forenkling av utmarksforvaltningen». 

 

KMD ønsker innen 27.02.2015 innspill på faggruppas forslag; og vil gjerne ha tilbakemelding om;  

- Vil de foreslåtte tiltakene bidra til forenkling i utmarksforvaltningen ? 

- Er det andre tiltak som er viktige å få belyst og gjennomført ?  

 

I dag oppleves det slik at sektorinteresser i stor grad bestemmer forvaltningen av utmarksområder. Den 

offentlige forvaltningen av et større utmarksområde kan bestå av flere kommuner, fylkeskommuner  



og fylkesmenn i tillegg til villreinnemnd, verneområdestyre og rovviltnemnd. Det kan være tre ulike 

organ som har ansvar for naturoppsyn på statsgrunn.  

 

Faggruppa’s mandat.  

 

Faggruppas skal foreslå Status/oppfatning/utfordringer Faggruppa vurderte 

Tiltak med sikte på at 

brukerne skal oppleve en 

forenkling i forvaltning og 

saksbehandling 

 

Brukere opplever forvaltningen som 

kompleks og uoversiktlig som medfører 

 «pulverisering av ansvar». 

 

 

Tiltak der kommunene skal 

få større ansvar og 

myndighet i 

utmarksforvaltningen 

 

Kommunene har mange oppgaver etter plan- 

og bygningsloven, motorferdselloven, 

viltloven, lakse- og innlandsloven, delvis 

forvaltning av mindre verneområder. 

Involvert som medlemmer i 

verneområdestyrene og representert i 

villreinnemndene 

Er det andre 

utmarksoppgaver som 

kan overføres til 

kommunene 

 

Øke kommunens 

handlingsrom i 

utmarksforvaltningen 

gjennom 

- styrket 

kompetanse 

- mer samordnet 

statlig politikk 

- mindre statlig 

detaljregulering  

 

Faggruppen har i sin utredning hatt fokus på følgende temaer: 

1. Forvaltning av verneområder 

2. Arealforvaltning utenfor verneområdene 

3. Naturoppsyn 

4. Samisk reindrift 

5. Fiske og viltforvaltning 

6. Villrein 

7. Friluftsliv 

8. Næringsutvikling  

9. Statsallmenninger 

 

 Faggruppens forslag til endringer: 

Tema  Omfatter følgende tiltak Utfyllende kommentar 

Større ansvar og myndighet 

til kommunene 

Forvaltning av verneområder. 

 

Førstelinjetjeneste for alle 

brukerhenvendelser innen forvaltning av 

utmark 

 

Fylkeskommunens oppgaver med 

bestandsforvaltning etter innlandsfiskeloven 

og jaktbare arter etter viltloven  

 

 

 

Førstelinjeansvar for Mottak og videreformidling av  



kommunene søknader/klager 

Veiledning 

 

Kapasitet og kompetanse i 

kommunene 

Organisere et opplæringstilbud for 

kommunene innenfor utmarksforvaltning 

Lage en veileder for kommunens arbeid med 

utmarksforvaltning 

Forutsetter at 

kommunene har 

oversikt over lover, 

forskrifter og utfyllende 

bestemmelser. 

Utmarksstyrer (US) Verneområdestyrene erstattes av 

utmarksstyrer. 

Ha en strategisk rolle med avklarte oppgaver 

og kunne delegere myndighet til 

sekretariatet og kommunene. 

US bør oppnevnes av Miljødirektoratet. 

US bør være bredt sammensatt. 

Sekretariatet til US bør legges til 

fylkesmannen. 

 

Verneområdestyrer og 

villreinnemnder bør slås 

sammen til (US). 

Siden US skal ha 

begrenset antall 

medlemmer vil dette 

trolig medføre at ikke 

alle kommuner er 

representert i US til 

enhver tid 

IKT-løsninger for 

utmarksforvaltningen 

Etableres et felles elektronisk 

søknadssystem for tillatelser/ dispensasjoner 

i utmarksforvaltningen 

Nasjonal portal for utmarksforvaltning.  

 

Rapportering og 

dokumentasjon  

Anbefaler at kommunen skal rapportere all 

forvaltningsvirksomhet til KOSTRA 

 

Naturoppsyn Utvikles en tydeligere rollefordeling mellom 

SNO og forvaltningsmyndighetene.  

Fylkesmannen ansvar for koordinering av 

bestillinger fra samtidige forvaltnings-

myndigheter. 

SNO ansvar for oppsyn og kontroll i 

utmarksområder. 

SNO bør ha en sterkere regional 

organisering. Dette leddet bør være part i 

bestillingsdialogen med fylkesmennene.  

Oppsynsoppgavene som ligger under 

Fjelltjenesten bør overføres SNO. 

Ved gjennomgang av fjelloven bør de 

offentligrettslige oppsynsoppgavene som 

Fjelloppsynet utføres i medhold av fjelloven 

vurderes lagt til SNO  

Hvordan en skal oppnå 

en regional organisering 

av SNO må utredes 

nærmere.   

Statsallmenninger Det bør settes i gang et særskilt lovarbeid for 

å revidere forvaltningen av 

statsallmenninger 

 

Kunnskap om 

naturressurser 

Nasjonal kartlegging av naturverdier og 

naturmangfoldet i Norge bør fullføres 

 

Utskiftet bo og fragmenterte 

eierforhold 

Anbefaler at det arbeides videre med 

spørsmålet om opprydding i eierforholdene i 

utmarka. 

For eiendommer med 

mange eiere kan en 

mulig løsning være å 

innføre en ordning hvor 

det oppnevnes en 

person pr eiendom som 

representerer samtlige 



eiere.  

Mer tydelig og samordnet 

nasjonal politikk 

Regjeringen bør utforme en mer tydelig  

nasjonal utmarkspolitikk som må gjenspeiles 

i lovgivningen som omhandler utmark 

Ansvaret bør ligge hos 

KMD 

 

Den kommende 

versjonen av «De 

nasjonale 

forventningene til 

regional og kommunal 

planlegging» blir mer 

presis mht kommunens 

prioriteringer i 

utmarksforvaltningen. 

Oppnevning av lovutvalg 

for utmark 

Oppnevnes et utvalg som får i oppdrag å 

gjennomgå lovgivningen innen 

utmarksforvaltningen.  

 

 

For utfyllende informasjon vises det til utvalgets rapport, se vedlegg.  

 

Vurdering 

Det er viktig at får en forvaltning som ivaretar en helhetlig og samlet forvaltning av verneområdet på 

tvers av administrative grenser.  

I forbindelse med høringsseminar av forslag til regional plan for Dovrefjell fremkom det bl.a 

bekymring fra rettighetshavere av store utmarksarealer at de må forholde seg til ulike grenser og 

forvaltningsorganer.  

 

Nesset kommune har siden 1996 vært involvert i ulike planprosesser knyttet til utarbeidelse av 

fylkesdelplan for Dovrefjell. I 2002 ble Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark med tilhørende 

landskapsvernområde opprettet.   

 

Gjennom forsøksordningen med lokal forvaltning av verneområder var Nesset kommune med i 

Dovrefjellrådet. Fylkeskommunene har i sine innspill til faggruppen bl.a pekt på at det bør bli færre 

organer med bredere representasjon og at Dovrefjellrådet var et godt eksempel på et slikt organ. I 

faggruppas forslag er det foreslått å opprette utmarksstyrer der en involverer flere aktører enn 

folkevalgte medlemmer.  

 

Faggruppen har og pekt på å overføre oppgaver med bestandsforvaltning etter innlandsfiskeloven og 

jaktbare arter. Dersom en tar i betraktning at kommunestrukturen vil endre seg i løpet av de neste 6-10 

årene med færre og større kommuner er det et relevant spørsmål å vurdere om disse arbeidsoppgavene 

ikke bør bli overført fra fylkeskommunen.   

  

Rådmannen synes det er vanskelig å komme med konkrete vurdering av forslaget som er skissert av 

faggruppen som bl.a foreslår at kommunene skal være førstelinjetjenesten.  

Nesset kommune har medlemskap i utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) som har til 

hovedoppgave å fremme medlemskommunens interesser i utmarksspørsmål. På bakgrunn av at 

kommunene skal ha en sentral rolle i fremtidig utmarksforvaltning mener rådmannen at USS må 

trekkes inn i arbeidet med å vurdere merknader/innspill når høringen av rapporten er avsluttet.     

 

 



Økonomiske konsekvenser 

Ingen vesentlige. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen vesentlige.  
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SAMMENDRAG 
 
 
Rapporten er utarbeidet av en faggruppe med mandat til å foreslå tiltak slik at brukerne skal 
oppleve en vesentlig forenkling, og at kommunene får større ansvar og myndighet i 
utmarksforvaltningen. Faggruppen mener at utmarksforvaltningen er kompleks og til dels 
utilgjengelig for brukerne. Utmarksforvaltningen fremstår som sektorstyrt, ressurskrevende og 
lite helhetlig. 

- Det er en rekke særorganer i utmarksforvaltningen i tillegg til kommuner, 
fylkeskommuner og fylkesmenn. 

- Den rettslige reguleringen av utmarka er fragmentert. 
- Det er uklar fordeling av ansvar og myndighet mellom sektorer og beslutningsnivåer.  
- Det er uklare og ofte lite forenlige mål på nasjonalt nivå. 

 
Faggruppen foreslår en del prinsipper som bør legges til grunn for tiltakene: 

- Kommunene bør tillegges flest mulige oppgaver. De må ha tilstrekkelig kapasitet, 
relevant kompetanse og distanse i forvaltningen. Kommunene må ha arealmessig 
størrelse tilpasset naturressursen, spesielt der det er nasjonale og internasjonale 
forpliktelser. 

- Kommunene må ha tilstrekkelig politisk og økonomisk handlingsrom der også roller 
og ansvar i utmarksforvaltningen er avklart.  

- Relaterte oppgaver bør i størst mulig grad samles i ett forvaltningsorgan. 
- Fylkesmannen bør ha ansvaret for statlig samordning, spisskompetanse og 

legalitetskontroll. 
 
Faggruppen mener at en varig forenkling av utmarksforvaltningen krever grunnleggende 
tiltak. Det foreslås følgende: 

- Kommunene bør overta forvaltning av verneområder som i sin helhet ligger i 
kommunene, samt flere fiske- og viltoppgaver. Det gis mulighet for delegasjon i 
verneområder. Rapporteringssystemer integreres i etablerte systemer.  

- Det bør etableres strategiske utmarksstyrer med ansvar for store verneområder og 
villreinforvaltning i områder der det er villrein.  

- Kommunene bør ha førstelinjeansvar for alle saker i utmarksforvaltningen, og det bør 
utarbeides en samlet IKT-løsning for brukerhenvendelser. 

- Det bør utvikles en tydeligere rolle- og arbeidsdeling mellom Statens naturoppsyn og 
forvaltningsmyndighetene. Fjelltjenesten bør overføres til Statens naturoppsyn. 

 
En del tiltak har en mer overordnet karakter:  

- Nasjonal politikk bør samordnes og bli mer tydelig. 
- Det bør utvikles mer kunnskap om naturressurser.  
- Det bør igangsettes et lovarbeid for å revidere forvaltningen i statsallmenninger. 
- Det bør nedsettes et lovutvalg for utmarka. 

 
I tillegg har gruppen foreslått igangsetting av kompetanseutviklingstiltak for kommunene og 
avklaring av eiendomsforhold i utskiftede bo.  
 
Faggruppen mener at tiltakene samlet vil gi både en vesentlig forenkling for brukerne og et 
større kommunalt handlingsrom for å utvikle en helhetlig utmarksforvaltning.  
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Kapittel 1 Mandat og faggruppens arbeid 
 

1.1 Mandat 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) oppnevnte 7. juli 2014 en faggruppe 
med mandat å foreslå tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. I følge mandatet skal 
faggruppen ta utgangspunkt i regjeringserklæringen fra Sundvolden punkt 8 «Levende 
lokaldemokrati». Gruppen skal legge til grunn at: 
 

• Brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling. 
• Kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen. 

 
Arbeidet skal avgrenses mot arbeidet med kommunereformen og arbeidsdelingen mellom 
forvaltningsnivåer.  
 
Faggruppen skal utarbeide en kortfattet rapport. Utredningen skal inneholde: 
 

• En definisjon av utmarksbegrepet. Det legges til grunn at det fokuseres på 
innlandsområder, slik at det gjøres en avgrensning blant annet mot 
strandsoneproblematikk, akvakultur med mer. Utredningens beskrivelser og forslag 
skal skille mellom areal innenfor verneområder, areal i verneområdenes randsoner og 
øvrige arealer. Faggruppen bes vurdere om utredningens beskrivelser og anbefalinger 
skal skille mellom statseiendom, allmenninger og privat grunn.  

• En oversikt over nå-situasjonen: lovverk, forvaltning og aktører. 
• En beskrivelse av reelle problemer/utfordringer som dagens organisering av 

utmarksforvaltningen skaper for viktige interessegrupper. 
• Forslag til tiltak som kan bidra til å forenkle dagens forvaltningspraksis med sikte på 

forenkling i utmarksforvaltningen uten lovendring. Det skal beskrives hvordan og hvor 
raskt tiltakene skal gjennomføres. Konsekvenser av tiltakene for ulike brukergrupper 
og interesser skal beskrives, herunder også eventuelle negative konsekvenser for 
naturmangfoldet. Med forvaltningspraksis menes både forvaltningens organisering, 
saksbehandling og skjønnsutøvelse. 

• Kort omtale av tiltak, forvaltningspraksis og ansvarsforhold som kan endres på lengre 
sikt, og som vil kreve lovendring. Det skal gis en kort begrunnelse for forslaget. 
 

Utredningen skal overleveres KMD innen 3. desember 2014.  
 
De berørte departementene skal som underlag for faggruppens arbeid framskaffe relevant 
materiale om blant annet aktører, forvaltning, lovverk, tidligere og pågående utredninger, 
erfaringer og tidligere foreslåtte forenklinger/endringer. Faggruppen står fritt mht hvordan den 
vil bruke materialet. Gruppen kan innhente opplysninger og supplerende kunnskap fra 
forskningsmiljøer, forvaltning, brukere og andre relevante parter. Gruppen skal tilstrebe god 
dialog med alle relevante parter og arbeide uavhengig av departementene. 
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1.2 Faggruppens sammensetning 
Faggruppens medlemmer har vært: 
 

• Eva Irene Falleth, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), gruppens leder 

• Jørgen Hoffmann, pensjonist. Tidligere fast ansatt, nå engasjert på deltid i 
Statskog SF 

• Nikolai K. Winge, førsteamanuensis i rettsvitenskap, NMBU  
 
Gruppens leder har hatt hovedansvaret for framdrift i faggruppens arbeid og ivaretatt 
kontakten med KMD som oppdragsgiver. 
 
Faggruppen har hatt til rådighet et sekretariat som har bestått av følgende personer som har 
vært engasjert av KMD: 

 
• Arne G. Arnesen 
• Øystein Imset 
• Jon Kveine 

 
Kontaktpersoner fra de involverte departementene har utgjort en ressursgruppe for faggruppen 
og sekretariatet. 
 

1.3 Faggruppens forståelse av oppdraget 
Etter faggruppens vurdering fremstår utmarksforvaltningen som fragmentert og sektorisert 
med mange offentlige forvaltningsorganer. Utmarka er beskrevet som «regimenes slagmark»1 
der sektorinteresser i stor grad bestemmer forvaltningen av området. Dette 
forvaltningssystemet har gradvis vokst frem. Det er blitt vedtatt nye lover og opprettet nye 
organer som har fått oppgaver og myndighet tilpasset spesifikke utfordringer og politiske 
prioriteringer. Dette har skjedd uten at de nye oppgavene er blitt tilstrekkelig vurdert og 
samordnet med eksisterende forvaltning. Den offentlige forvaltningen i et sammenhengende 
utmarksområde kan bestå av flere kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn i tillegg til 
villreinnemnd, verneområdestyre og rovviltnemnd. Dertil er det tre organer med ansvar for 
naturoppsyn på statsgrunn. I statsallmenningene er det fjellstyrer og allmenningstyrer. 
Faggruppen mener at dagens utmarksforvaltning ikke er hensiktsmessig organisert.  
 
Faggruppen har som oppdrag å foreslå tiltak med sikte på at brukerne skal oppleve en 
vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling. Brukere og andre interessenter skal møte 
et mest mulig enkelt, oversiktlig og effektivt forvaltningssystem. De skal oppleve at deres 
interesser blir forstått og vektlagt.  
 
Faggruppen har mottatt en rekke utsagn om at brukere opplever forvaltningen som kompleks, 
uoversiktlig og til dels utilgjengelig. De synes det er vanskelig å vite hvilket offentlig organ 
som har ansvar for hva, og forskjellige organer kan treffe motstridende vedtak i samme sak. 
Dette kan føre til en tidkrevende og lite forutsigbar søknadsbehandling for brukerne, men 
også svekket tillit til offentlig forvaltning. For borgerne kan den komplekse forvaltningen 

1 http://www.tfou.no/default.asp?publikasjon=74  
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representere et demokratisk underskudd i og med at det kan oppfattes som vanskelig å stille et 
myndighetsorgan til ansvar for dets vedtak. 
 
Faggruppens mandat går også ut på å foreslå tiltak som innebærer at kommunene skal få 
større ansvar og myndighet i utmarksforvaltningen. Gruppens arbeid bygger på prinsippene 
som er fastsatt for den planlagte kommunereformen. Sundvolden-erklæringen sier at: 
 

«Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større 
og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens 
kommuner. Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger 
må begrenses.» 

 
Kommunene har allerede i dag en rekke oppgaver etter for eksempel plan- og bygningsloven, 
motorferdselloven, viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven. De kan i tillegg forvalte små 
verneområder. De deltar i forvaltningen av nasjonalparkene gjennom sin representasjon i 
verneområdestyrene. Kommunene er representert i villreinnemndene, og de oppnevner 
fjellstyrene i statsallmenningene. Faggruppen har to perspektiver på dette punkt: 
 

• Gruppen vil vurdere om det er andre utmarksoppgaver som ikke ligger til kommunene 
i dag som kan overføres til kommunene. 

• Øke kommunenes handlingsrom i utmarksforvaltningen gjennom styrket kompetanse, 
en mer samordnet statlig politikk og mindre statlig detaljregulering.  

 

1.4 Avgrensing av faggruppens arbeid 
I forståelse med KMD som oppdragsgiver er noen oppgaver av geografisk og tematisk 
karakter holdt utenfor gruppens arbeid. Årsakene er enten at oppgavene er knyttet til helt 
bestemte geografiske områder, eller at det pågår prosesser som kan komme til å endre 
oppgavene eller forvaltningen av dem. Dette gjelder følgende oppgaver: 

 
• Strandsonen definert som 100-metersbeltet langs kysten.  
• Finnmark. Gruppen vil likevel gi en kort omtale av Finnmarkseiendommen og 

erfaringer fra denne styringsmodellen.  
• Oslomarka. Med hjemmel i lov om Oslomarka er det etablert et eget styringsregime 

som er av forholdsvis ny dato.  
• Rovviltforvaltningen. Denne bygger på rovdyrforlikene i Stortinget i 2004 og 2011 

Den nåværende forvaltningsmodellen skal evalueres i 2016. Det vil bli aktuelt å 
vurdere eventuelle større endringer i modellen på bakgrunn av denne evalueringen. 
Faggruppen har derfor ikke gått inn i temaet.  

• Motorferdsel i utmark. Dette er et forvaltningsområde med mange bruker- og 
interessekonflikter. Det foreligger forslag til endring i motorferdselloven som vil gi 
flere oppgaver og økt ansvar til kommunene. Faggruppen tar derfor ikke opp dette 
spørsmålet i sin rapport.  

 
Faggruppen vil peke på andre temaer som ikke tas opp i rapporten, men som kan være 
vanskelige tema i utmarksforvaltningen. Energiutbygging, spesielt småkraftverk og 
vindkraftparker samt mineralutvinning, er aktualisert som følge av fokus på fornybar energi 
og økte metallpriser i verdensmarkedet. Det gjelder egne sektorlover for disse sektorene. 
Forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer i utmarka reiser særskilte spørsmål. 
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Faggruppen har imidlertid ikke hatt anledning til å ta opp disse temaene innenfor fastsatt 
tidsfrist for gruppens arbeid.  
 
Dette innebærer at faggruppen har konsentrert seg om følgende områder: 

• Forvaltning av verneområder 
• Arealforvaltning utenfor verneområdene 
• Naturoppsyn  
• Samisk reindrift  
• Fiske- og viltforvaltning (utenom rovdyrforvaltning) 
• Villrein 
• Friluftsliv 
• Næringsutvikling 
• Statsallmenninger 

 

1.5 Faggruppens arbeid 
Faggruppen har hatt fem arbeidsmøter. Gruppen har lagt to av disse møtene til henholdsvis 
Hedmark/Oppland og Nordland. Gruppen har her hatt dialogmøter med regionale 
representanter for brukere, næringsliv og verneinteresser, fylkeskommunale og kommunale 
myndigheter samt fylkesmannen. Gruppen har ønsket å få disse aktørene direkte i tale og få 
deres vurderinger og konkrete forslag til tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. 
 
Gruppen har i tillegg hatt dialogmøte med landsdekkende interessegrupper og organisasjoner 
for å få innspill og forslag til bruk i gruppens arbeid. Gruppen har dessuten hatt separate 
møter blant annet med følgende organisasjoner og institusjoner: 
 

• Fylkesmannskollegiet 
• Fylkeskommuner 
• Landbruks- og skogeierorganisasjoner 
• Sametinget 
• Finnmarkseiendommen 
• Fjellstyresambandet 

 
Vedlegg 1 inneholder en samlet oversikt over de organisasjoner og myndigheter som 
faggruppen har vært i dialog med. 

Kapittel 2 Definisjoner og aktører  

2.1 Hva menes med utmark?  
Om lag 95 prosent av landets areal kan betegnes som «utmark». Med dette menes udyrket og 
ubebygd areal som ikke er definert som innmark. Utmark omfatter dermed det meste av 
landets myr, skog- og fjellområder, samt innsjøer og vassdrag.  
 
Det brukes flere begreper for denne typen areal, f.eks. kultur- og naturlandskap, villmark og 
inngrepsfrie områder. Det kan også legges en landskapsforståelse til grunn for definisjon av 
utmarka der kultur, bruk og rettigheter skaper identitet og tilhørighet. Felles for begrepene er 
at de er knyttet til ulike fagtradisjoner og at de i ulik grad har formell og faglig status. 
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Formelt har utmarksområder ulik arealstatus. Det meste av utmarksområdene er i 
kommuneplanene angitt som landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål (LNFR). Dette er 
en arealkategori der kommunene ikke ønsker eller ikke står overfor konkrete tiltak som vil 
båndlegge areal til annen arealbruk.  
 
Utmarka omfatter også hoveddelen av de 17 prosentene av landets areal som er vernet 
gjennom naturmangfoldloven. Områder som grenser opp til verneområder, omtales ofte som 
randsoner eller buffersoner. Dette er områder hvor tiltak vil kunne påvirke verneinteressene, 
og hvor det skal foretas en bred avveining av bruks- og vernehensyn. Gjennom kommunenes 
arealplaner kan det fastsettes arealbruksrestriksjoner i randsoner. 
  
Faggruppen vil bruke et mest mulig entydig utmarksbegrep. Friluftslovens § 1a angir hva som 
er å anse som innmark og utmark. I første ledd nevnes hva som regnes som innmark, mens det 
av annet ledd framgår at arealer utenom dette er å anse som utmark. Loven trekker således en 
tydelig grense mellom inn- og utmark. Denne definisjonen er godt etablert, og det foreligger i 
økende grad en rettsavklaring av begrepet. Gruppen har derfor valgt å legge friluftslovens 
definisjon av utmark til grunn for sitt arbeid med rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Hva menes med forenkling? 
Faggruppen har mottatt mange uttalelser fra brukere som møter en fragmentert 
utmarksforvaltning. Det kan være vanskelig for brukerne å forstå hvordan 
forvaltningssystemet er bygget opp og fungerer samt hvem som skal gjøre vedtak i en sak som 
fremmes. Et tiltak kan kreve tillatelse fra flere organer etter ulikt lovverk. For brukerne vil 
dette kunne oppleves som problematisk, og det kan bidra til å svekke deres tillit til offentlig 
forvaltning og det folkevalgte demokratiet.  
 
Faggruppen mener at det må gjennomføres flere typer forenklingstiltak for å bedre forholdene 
for brukerne i utmark. Tiltakene skal føre til at brukerne opplever at 

 
• forvaltningsapparatet blir mer tilgjengelig  
• forvaltningsprosessen blir enklere å forstå  
• det blir lettere å få fremmet søknad 
• bedre mulighet til å delta i beslutningsprosesser 
• søknadsbehandling tar kortere tid 

Hva som forstås med innmark og utmark 

Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket 
mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil 
være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Udyrkete, mindre grunnstykker 
som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt 
område, reknes også like med innmark. Det samme gjelder område for industrielt 
eller annet særlig øyemed hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig 
fortrengsel for eier, bruker eller andre. 

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes 
like med innmark.  

Lov om friluftslivet § 1a  
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Faggruppen mener at organiseringen av den offentlige forvaltningen i utmarka må endres hvis 
en skal oppnå reelle forbedringer for brukerne. Forenklingstiltak bør også bidra til et mer 
forutsigbart, oversiktlig og enhetlig forvaltning i utmark. Det vil gi mulighet for at 
saksbehandlingen kan bli mer effektiv og dermed tids- og kostnadsbesparende for brukerne. 
Aktuelle forenklingstiltak kan innebære at  
 

• beslutningsmyndighet legges nærmere brukerne, for eksempel til kommunene  
• forvaltningsoppgaver konsentreres til færre organer 
• det fastlegges en tydeligere rolle- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsorganer 
• samordningen av ulike organers forvaltningsvirksomhet bedres 
• dobbeltbehandling fjernes 

 
Faggruppen mener at slike forenklingstiltak vil føre til at utmarksforvaltningen blir mer 
effektiv både sett fra et brukerståsted og fra forvaltningen. Faggruppen legger vekt på at det 
må være et tillitsforhold mellom brukerne og offentlig forvaltning ved at forvaltningen er 
åpen og inkluderende.  
 
Faggruppen er klar over at forenklingstiltak noen ganger kan virke imot sin hensikt. Et 
redusert krav til utredninger og høringsprosesser vil isolert sett kunne oppfattes som et 
forenklingstiltak med mål om raskere beslutningsprosesser. Men det vil kunne føre til lavere 
kvalitet i utredningene og at færre aktører får anledning til å delta i prosessene. Dette vil da 
kunne øke sannsynligheten for at beslutninger ikke tar tilstrekkelig hensyn til dem som blir 
negativt berørt, og at beslutningene blir møtt med klage eller innsigelse. Det som i 
utgangspunktet var ment som et tiltak for økt effektivitet, kan dermed føre til flere konflikter, 
lengre saksbehandlingstid, høyere kostnader og mindre forutsigbarhet.  
 
Det kan noen ganger være vanskelig å finne en god balanse mellom demokrati, kvalitet og 
effektivitet. Det er viktig at forenklingstiltak ikke gjennomføres slik at de reduserer brukernes 
muligheter til å få informasjon, delta i behandlingsprosesser og påvirke saksutfallet. Ofte kan 
det å investere mer tid i oppstarten av en forvaltningssak gi en betydelig 
effektiviseringsgevinst senere i saksgangen. 
 

2.3 Hvem er brukere og interessenter i utmarka?  
Det er mange aktører og interesser i utmarksområdene. Utmarksområdene er 
eksistensgrunnlaget for reindrift-, skog- og landbruksnæringen samt naturbaserte næringer 
som for eksempel reiseliv. Utmarka er også viktig for rekreasjon i form av jakt, fiske, 
friluftsliv og andre naturopplevelser. I tillegg er det ofte betydelig press for gjennomføring av 
ulike utbyggingstiltak i utmarksområder. Dette gjelder både store tiltak som vindkraftanlegg, 
kraftlinjer, samferdselstiltak, større hyttefelt og anlegg for mineralutvinning, samt mindre 
tiltak som enkeltstående hus og fritidsboliger. Utmarksområdene er også viktig for biologisk 
mangfold.  
 
Faggruppen har følgende kategorisering av brukere: 
 
Grunneiere og andre rettighetshavere  
Grunneiere og rettighetshavere er viktige aktører i utmarka. Grunneiere i utmark er imidlertid 
ikke en ensartet gruppe. Det kan være alt fra en enkeltborger, sameiere, foretak og selskaper 
til større grunneierlag slik som bygdeallmenninger. I tillegg eier staten og kommunene store 
deler av utmarksområdene. I Finnmark er Finnmarkseiendommen eier av det meste av fylkets 
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areal. ¾ av Norges areal er landbrukseiendommer og Norges største eiendom er AS Meraker 
Brug som 1 330 500 dekar eller tre ganger Oslos areal .2 I noen tilfeller er eierstatusen 
uregistrert, uklar eller omtvistet.3 Statskog SF er grunneier til 20 % av fastlands Norge.  
 
Store deler av utmarka består av ulike former for allmenninger der grunneierrollen og 
bruksrettigheter har stor betydning. I statsallmenninger i Midt- og Sør-Norge er staten 
v/Statskog SF grunneier. Fjelloven og statsallmenningsloven regulerer grunneier- og 
bruksrettighetene til eiendommene.  
 
Samisk reindrift 
Den samiske befolkningen har rett til å utøve reindrift innenfor de delene av fylkene 
Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark hvor 
reindriftssamene fra gammelt av har drevet slik virksomhet. Reindriftutøvere driver sin 
virksomhet på tvers av både kommune- og fylkesgrenser. I tillegg er reindriften 
arealkrevende. Dette skaper særskilte utfordringer med å sikre en helhetlig forvaltning av 
reindriftsareal. I NOU 2007: 13 (Samerettsutvalget II) er det fremmet en rekke forslag når det 
gjelder den samiske befolkningens rett til land og vann fra og med Troms fylke og sørover. 
Det videre arbeidet med denne utredningen er uavklart. 
 
Interesseorganisasjoner 
Faggruppen ser på interesseorganisasjoner som representanter både for ulike brukerinteresser 
og de mer allmenne interessene. Disse organisasjonene har forskjellig geografisk utbredelse, 
og de er i ulik grad organisert på lokalt og regionalt nivå. Grunneier- og 
landbruksorganisasjonene er vesentlig bedre organisert lokalt gjennom egne lag, 
sammenlignet med miljø- og friluftsorganisasjonene. Ett unntak fra dette er jeger- og 
fiskerforeningene, som har mange lokale lag. Velforeninger og idrettslag er også brukere av 
utmarka, men de har i mindre grad deltatt i forvaltningen. 
 
Næringsaktører 
Med næringsaktører menes her virksomhet, selskaper eller foretak som driver aktiviteter eller 
planlegger tiltak i utmarksområder, og som har økonomisk fortjeneste som primærformål. 
Dette kan være alt fra en enkeltperson som driver landbruksvirksomhet eller guidet 
turvirksomhet, til store næringsaktører som driver reiselivsanlegg, hyttefelt, vindkraftanlegg, 
utvinne mineraler etc. Næringsaktører utgjør slik sett en heterogen gruppe av brukere med 
ulik grad av lokal tilknytning.  
 
Allmennheten 
Allmennheten omfatter alle som ferdes i og bruker naturområdene, og de er derfor en 
betydelig aktør i utmarka. Personer som ferdes i utmark, vil være interessert i å få enkel 
tilgang til informasjon om pågående planprosesser og planlagte utbyggingstiltak. De ønsker 
også å finne ut av hvilket forvaltningsorgan man kan ta kontakt med. Allemannsretten 
reguleres av friluftsloven.  
 
Offentlige organer og foretak 
Offentlige organer og foretak er også brukere av utmarka. Eksempler på dette er statlige 
foretak innen energisektoren som forvalter og har oppsyn med store vannkraftanlegg og 

2 Gundersen, Geir Inge (2014): Landbruket eier tre fjerdedeler av Norge. PLAN 2014 (3/4).  
3 For nærmere oversikt kan det vises det til; «Arealstatistikk: Eiendommer og utmark», Skog og landskap, SSB, 
rapport 14/2012. 
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kraftlinjer. Faggruppen definerer offentlig sektor som bruker når den er eier av eller 
rettighetshaver i et område.  
 

2.4 Hvem er myndighetene? 
Nasjonale myndigheter: 
På nasjonalt nivå er det spesielt Landbruks- og matdepartementet (LMD), Klima- og 
miljødepartementet (KLD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som har 
nasjonalt ansvar for viktige oppgaver i utmarka. 
 
LMD forvalter landbrukslovgivningen, statsallmenningsloven og fjelloven, med unntak av den 
sistnevnte lovens kapitler om jakt og fiske. Departementets myndighet som grunneier i utmark 
er delegert til Statskog SF. Landbruksdirektoratet ble opprettet 1. juli 2014 gjennom en 
sammenslåing av Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning (SRF).  
 
KLD forvalter mye av miljølovgivningen, blant annet områdevern, herunder barskogvern, 
viltforvaltning, vannforvaltning, innlandsfiskeforvaltning, motorferdsel og naturoppsyn, 
kulturminneområdet samt fjellovens kapitler om jakt og fiske. Miljødirektoratet hører under 
KLD. Statens naturoppsyn (SNO) hører under direktoratet og har mer enn 60 lokalkontorer.  
 
KMD er ansvarlig myndighet for kommunesektoren, plan- og bygningsloven som blant annet 
hjemler arealplanlegging, samt regional- og distriktspolitikken.  
 
Regionale myndigheter og organer: 
På regionalt nivå er fylkeskommunen, fylkesmannen, villreinnemndene og 
verneområdestyrene de mest sentrale offentlige organene innenfor utmarksforvaltningen. 
Villreinnemndene og verneområdestyrene er omtalt i avsnitt 3.2 og 3.3. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for følgende utmarksrelaterte oppgaver som behandles i denne 
rapporten: 
 

• Forvaltning av innlandsfisk, bortsett fra sårbare og truede arter og anadrome laksefisk 
• Viltforvaltning: Jaktbare arter, unntatt villrein 
• Regionale planer og handlingsprogram, herunder for villreinstammen 
• Friluftsliv 
 

Ved forvaltningsreformen iverksatt fra 1. januar 2010 fikk fylkeskommunen overført flere 
utmarksoppgaver fra fylkesmannen. Dette var først og fremst vilt- og fiskeoppgaver som ble 
sett i sammenheng med andre fylkeskommunale oppgaver som næringsutvikling, 
kulturminneforvaltning og regional planlegging.4 

 
Fylkesmannen har ansvar for en rekke oppgaver innen landbruk og miljøvern som har 
betydning i utmarka, herunder følgende oppgaver som behandles i denne rapporten:  
 

• Kontroll- og klageinstans for en rekke lover innen utmarksforvaltning. 
• Forvaltning av visse bestander av innlandsfisk.  
• Områdevern etter naturmangfoldloven.  
• Områdeforvaltning av villrein. 

4 Ot.prp. nr. 10 (2008−2009) 
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Kommunene: 
Kommunen er viktigste lokalmyndighet og har ansvar for en rekke utmarksrelaterte oppgaver 
innen miljø, landbruk og arealplanlegging. De viktigste oppgavene som behandles i denne 
rapporten, er:  
 

• Planlegging og byggesak 
• Tilrettelegging for friluftsliv 
• Lokal næringsutvikling 
• Oppnevning av lokale fjellstyrer og forslag til representanter i regionale 

villreinnemnder og verneområdestyrer 
• Deltakelse i utformingen av regionale planer, forvaltningsplaner og forskrifter 
• Forvaltning av anadrome laksefisk og innlandsfisk 
 

2.5 Lovverk i utmarka 
Utmarksforvaltningen er underlagt et komplekst reguleringsregime.5 I takt med nye 
miljøutfordringer og samfunnsoppgaver, flere internasjonale forpliktelser og politiske 
satsningsområder er det blitt vedtatt nye lover og opprettet særskilte forvaltningsorganer. Etter 
hvert har vi fått så mange lover og organer innenfor utmarksforvaltningen at systemet i seg 
selv skaper unødvendig byråkrati og treghet i beslutningsprosessene. Dette ble første gang 
påpekt av Ressursutvalget i NOU 1972: 1. I utredningen heter det blant annet at: 
 

«En svakhet ved lovverket tør være at de forskjellige lover ikke er tilstrekkelig 
koordinert og at de ikke alltid har hensiktsmessig sammenheng med det eksisterende 
forvaltningsapparat. Med den stigende tendens til å vedta nye lover, uten samtidig å 
vurdere de forvaltningsmessige konsekvenser, er lovverket etter hvert blitt så vidt 
komplisert at det i seg selv er blitt en hindring for en rasjonell planlegging og 
ressursutnytting.» 

 
Siden den gang har kompleksiteten økt ytterligere, og spørsmålet om harmonisering av lover 
og forvaltningsregimer har vært et stadig tilbakevendende tema. Det har imidlertid aldri vært 
gjennomført en samlet gjennomgang av lover og forskrifter innenfor utmarksforvaltningen. 
 
Den rettslige reguleringen av utmarka kan karakteriseres som fragmentert og sektorbasert, 
med en kompleks myndighetsfordeling på tvers av sektorer og mellom beslutningsnivåer. 
Sektorisering og ansvarsfordeling er i utgangspunktet ikke et problem så lenge myndighetene 
kan ivareta sine forvaltningsinteresser side om side. I utmarksforvaltningen vil imidlertid 
beslutninger truffet av ett organ, ofte berøre eller gripe inn i andre myndigheters 
ansvarsområder. 
 
Et eksempel er behandling av et utbyggingstiltak som dispensasjonssak etter plan- og 
bygningsloven. Dersom tiltaket hører inn under sektorlovgivningen, vil det også være 
nødvendig med særskilt konsesjonsbehandling av det ansvarlige sektororgan. Dette gjelder 
blant annet energitiltak og mineralutvinningsanlegg. I tillegg kan tiltakets art og plassering 
nødvendiggjøre tillatelse fra jordloven, kulturminneloven og forurensningsloven. Dersom 
tiltaket lokaliseres innenfor et verneområde, vil dispensasjon etter naturmangfoldloven også 

5 Winge, N (2013): Kampen om arealene: rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning. 
Universitetsforlaget.  
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være påkrevet. Flere av disse lovene håndheves av forskjellige organer på ulikt nivå. Lovene 
er mer eller mindre avgrenset til bestemte forvaltningsoppgaver, og beslutningsorganene vil 
derfor kunne ha ulikt syn på spørsmålet om, og eventuelt hvordan, tiltaket skal gjennomføres. 
På denne måten kan det oppstå en rekke koordineringsproblemer og konflikter. Dette gjelder 
både horisontalt på tvers av forvaltningssektorer og vertikalt mellom statlige, regionale og 
lokale beslutningsnivåer.  
 
Et annet særtrekk ved utmarksforvaltningen er at interesser og hensyn ikke alltid kan avveies 
ut fra en felles målestokk. En konsekvens av dette er at lovgivningen åpner for brede, 
skjønnsmessige vurderinger. Dette gir grunnlag for en bred avveining av kryssende interesser. 
Faren er imidlertid at enkelte sektororganer kan legge så stor vekt på å fremme ”sine” 
interesser at det skjer på bekostning av andre viktige hensyn som skal ivaretas etter annen 
lovgivning. 
 
Planlegging etter plan- og bygningsloven er ment som en felles arena for avveining av ulike 
interesser knyttet til arealbruk. Det er flere forhold som begrenser planleggingens rolle som 
styringsmiddel i utmarksforvaltningen. Mens enkelte sektorlover er fullt ut integrert i 
plansystemet, slik som veiloven, gjelder andre forvaltningssystemer parallelt med, eller ved 
siden av, plansystemet, f.eks. energisektoren. I tillegg vil forslag om nye tiltak kunne endre 
forutsetningene i vedtatte planer. Gjennom dispensasjoner eller omregulering kan 
kommunene godkjenne tiltak i strid med arealformålet i eksisterende planer. Planer kan 
dermed bli oppfattet og praktisert som et utgangspunkt for, snarere enn et resultat av, 
forhandlinger.  
 
Figur 1: I tillegg til plan- og bygningsloven har en rekke lover betydning for 
utmarksforvaltningen. Listen er ikke uttømmende. 
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Kapittel 3 Forvaltningssystemer i utmarka 

3.1 Arealplanlegging 
Plan- og bygningsloven er et viktig lovgrunnlag for kommunenes utmarksforvaltning. Loven 
hører inn under KMD og håndheves i all hovedsak på regionalt og kommunalt nivå. Gjennom 
arealplaner, enkeltsaksbehandling og dispensasjonssaker fatter kommunene vedtak som 
berører utmarka. I den sammenheng skal en rekke hensyn vurderes og vektlegges. Ifølge plan- 
og bygningsloven § 3-1 skal planer blant annet 

 
• sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og 

kulturmiljøer 
• sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 
• legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 

 
Plan- og bygningsloven er sektornøytral og sektorovergripende. Det er ingen særskilte hensyn 
som skal prioriteres fremfor andre, men loven fastsetter bærekraftig utvikling som overordnet 
målsetting.  
  
Plan- og bygningsloven er en prosesslov som ikke fastsetter hva som skal være løsningen på 
arealkonflikter. Gjennom regler om planprosessen, herunder regler om offentlighet, høringer 
og vedtak, legges det til rette for samordnede og kunnskapsbaserte beslutninger. Det er klare 
regler for åpenhet, innsyn og medvirkning i planprosessen. I tillegg gir loven grunnlag for 
klager og innsigelser. 
 
Utmarksområder er i hovedsak lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift i 
kommuneplanens arealdel. I slike områder er det tillatt med landbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet. Det kan også avsettes areal til spredt bolig-, fritids- eller 
næringsbebyggelse mv. Det kan i planen også avsettes hensynssoner med restriksjoner på 
arealbruken. 
 
Plandelen i plan- og bygningsloven er i dag under evaluering.6 Hovedspørsmålet er om lovens 
plandel fungerer etter intensjonene og hva som eventuelt er forbedringspunkter. Det siste året 
er det foreslått og delvis gjennomført flere endringer i byggesaksdelen for å sikre forenkling 
og mer effektiv byggesaksbehandling. Blant annet er det innført fritak fra søknadsplikt for 
mindre frittliggende bygg, som for eksempel garasjer og lignende, som er i overensstemmelse 
med plan og regelverk for øvrig.7 
 
Riksrevisjonen har undersøkt arealutvikling og arealplanlegging.8 Riksrevisjonen konkluderer 
blant annet med at arealutviklingen i Norge på flere områder er i strid med Stortingets mål om 
en bærekraftig arealdisponering. Strandsonen, vassdragsbeltene, snaufjellet og store 
sammenhengende naturområder bygges fortsatt ned. Byggingen av fritidshus er sterkt økende 
i fjellområdene. Dagens nedbygging har konsekvenser for viktige verdier som friluftsliv, 
kulturminner og kulturmiljøer, produktive jordressurser og det biologiske mangfoldet. 
 

6 http://www.nibr.no/prosjekt/680 
7 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing-Forslag-til-forenklinger-og-

endringer-i-forskrift-om-byggesak/Horingsbrev.html?id=764986  
8 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/areal.aspx 
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3.2 Forvaltning av store verneområder  
Store verneområder forvaltes etter naturmangfoldloven og omfatter nasjonalparker og 
landskapsvernområder.9 Verneområder med verneforskrift opprettes ved kongelig resolusjon. 
Nasjonalparkplanen fra 1993 har resultert i mange nye og store verneområder.10 Dette har ført 
til flere konflikter og diskusjoner om hvordan ansvars- og oppgavefordelingen i verneområder 
bør være.11 Det har i økende grad skjedd en overføring av forvaltningsmyndighet i 
verneområder til kommunene. Fra 2010 ble det etablert verneområdestyrer for store 
verneområder.  
 
Forvaltningen av store verneområder skal oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser, 
være kunnskapsbasert, lokalt forankret og så enhetlig som mulig. Forvaltningen er delegert til 
nasjonalpark-/verneområdestyrer. Styrene er sammensatt av politiske representanter foreslått 
av berørte kommuner, fylkeskommuner og Sametinget der dette er relevant. Styrene blir 
oppnevnt av Miljødirektoratet. Styret kan nedsette et arbeidsutvalg. 
 
Styret skal sørge for en helhetlig og samlet forvaltning av verneområdet på tvers av 
administrative grenser. Dette skal skje på bakgrunn av bestemmelsene i naturmangfoldloven, 
verneforskriftene og forvaltningsplanen. Forvaltningsplaner godkjennes av Miljødirektoratet. 
Disse planene skal gi retningslinjer for utøving av skjønn i enkeltsaker og medvirke til at 
forvaltningsmyndighetenes praksis blir mer konsekvent og forutsigbar. Styret skal oppnevne 
faglig rådgivende utvalg for verneområdet med representanter for viktige brukerinteresser, 
grunneiere, næringsliv, natur- og miljøorganisasjoner osv. 
 
Sekretariatet for styret består av en eller flere forvaltere. Forvalteren blir tilsatt av 
fylkesmannen, men er underlagt styret i alle forhold knyttet til forvaltningen av verneområdet. 
For å sikre en kunnskapsbasert forvaltning er forvalteren en del av det samlede 
kompetansemiljøet hos fylkesmannen. 
 
Styret kan delegere myndighet for de spesifiserte unntaksbestemmelsene om ferdsel til 
arbeidsutvalget eller forvalter.12 KLD har i brev av 8. september 2014 gitt Miljødirektoratet 
oppdrag om å revidere vedtektene for verneområdene innen utgangen av 2014. Målet er en 
forenkling av forskriftene.  
 
Fylkesmannen har klagerett på vedtak gjort av styret. Klagesaker er til nå blitt avgjort av KLD 
etter forberedende behandling av Miljødirektoratet. KLD kan gripe inn gjennom instruksjon 
eller eventuelt tilbakekalling av delegert myndighet dersom forvaltningen av verneområdene 
ikke er i samsvar med naturmangfoldloven,verneforskriftene eller forvaltningsplanen. 
 
Riksrevisjonen har undersøkt de nye områdestyrene.13 Deres konklusjon er at områdestyrene 
er opprettet i tråd med hensikten, men at det er for tidlig å evaluere områdestyrenes 
forvaltning. Det er gjennomført en rekke evalueringer og undersøkelser av kommunal 

9 Multiconsult har på oppdrag fra KLD evaluert praktiseringen av naturmangfoldloven, se rapport av 30. 
september 2014.  

10 St. meld. nr. 62 (1991−1992): Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. 
11 I Revidert nasjonalbudsjett for 2003 åpnet regjeringen Bondevik gjennom den såkalte Fjellteksten for større 

grad av lokal verdiskaping og kommersiell reiselivsvirksomhet i nasjonalparkene. 
12 Brev fra Miljøverndepartementet 17.12.12. Ref. 12/3205. Det er ikke anledning til å delegere myndighet etter 

naturmangfoldlovens § 48.  
13 Nasjonalparkforvaltningen ble evaluert av Riksrevisjonen i 2014, jf. Administrativ rapport 1 2014 (2013-

2014). 
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forvaltning og ulike lokale og regionale forvaltningsmodeller i store verneområder. I en 
oppsummering av forsøket med fire ulike modeller, er konklusjonen at de fleste lokale 
forvaltningsmyndigheter ivaretar de formelle krav og oppgaver som ligger til en 
forvaltningsmyndighet. Forvaltning vektlegger brukerinteresser, og dette skaper i enkelte 
områder problemer i forhold til verneformål og internasjonale avtaler om villrein og samisk 
reindrift. 14 

3.3 Villreinforvaltning 
Norge er underlagt en internasjonal forpliktelse etter Bern-konvensjonen om å verne 
villreinstammene og deres leveområder. Villreinen er som følge av dette en nasjonal 
ansvarsart. Villreinens arealbruk er arealkrevende og strekker seg på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser. Som vilt er villrein ikke underlagt noens eiendomsrett, men jaktretten tilligger 
grunneier.  
 
Villreinnemndas medlemmer oppnevnes av Miljødirektoratet etter forslag fra kommuner som 
har villreinareal. Nemndene skal blant annet godkjenne bestandsplaner og fastsette årlige 
fellingskvoter for villrein. Nemndene skal også delta i arealplanleggingen i fylker og 
kommuner (etter plan- og bygningsloven), med sikte på bærekraftig forvaltning av villreinens 
leveområder. Det er i dag ni villreinnemnder. En evaluering av villreinnemndene viser at 
nemndene fungerer godt.15 
 
Fylkeskommunene har etter plan- og bygningsloven utarbeidet syv regionale planer for 
fjellområder som er viktige for villrein. Arbeidet ble sluttført i 2014. Planarbeidet har skjedd i 
tett dialog med berørte kommuner og andre interessenter. Planene har som formål å ivareta 
både villreinens levevilkår og lokal næringsutvikling. Erfaringer fra denne planleggingen har 
vist at det knytter seg til dels store konflikter til avveiningen mellom bruk og vern i villreinens 
leveområder og fastsetting av planenes geografiske grenser. Det er imidlertid store regionale 
forskjeller og ulike konfliktgrader. Regionale villreinplaner har i ulik grad har bidratt til 
omforente regionale løsninger.16 
 
Rettighetsinteressene til villrein forvaltes av et villreinutvalg. Utvalget utarbeider 
bestandsplaner og årlige avskytingsplaner som vedtas av nemnda.  
 

3.4 Reindriftsforvaltning 
Reindriften hører under LMD og er organisert etter reindriftsloven av 2007. Loven regulerer 
både privatrettslige forhold og den offentlige forvaltningen av næringen og dens rettigheter. 
Reindriftsamenes bruksrett til land og vann er en kollektiv rett, mens eiendomsretten til reinen 
er individuell. Reindriften forestås av siidaer, som inngår i et reinbeitedistrikt. Disse følger 
tradisjonelle bruksgrenser som ikke faller sammen med kommunegrenser eller fylkesgrenser. 
Mange reinbeitedistrikter favner over flere kommuner, mens reindriftsutøverne selv bor i bare 
en av kommunene.  

14 Falleth, E.I og S. Hovik (2008): Lokal forvaltning av store verneområder. Erfaringer fra fire 
forsøk.www.utmark.no. 2008 (1).  

15 Bråtå, H.O. mfl. (2011): Villreinnemndene – en evaluering av deres struktur og funksjon, Østlandsforskning 
rapport nr. 2011/11. 

16 Hongslo, E. og Lundberg, A.K. (2012): Regional planlegging i villreinområder – arealplanlegging som nytt 
virkemiddel. Vil 74, pp 255-265. Singsaas, M (2014): Villrein i politisk landskap. Regional planlegging i 
Rondane. Vol. 74, pp 246-265. Falleth, E.I og Hovik, S (2013): Regional planlegging i villreinens rike i 
Setesdalsheiene. Utmark.org 2013/2.  
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Den offentlige reindriftsforvaltning utgjøres av Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift (i 
Alta), og seks reindriftsavdelinger under fylkesmannen i Finnmark (øst og vest), Troms, 
Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og Hedmark. I tillegg oppnevner departementet 
et sentralt reindriftstyre. Plan- og bygningsloven har flere verktøy som gir kommunene og 
fylkeskommunene mulighet til å ivareta reindriftens arealbehov, det er bl.a. laget en egen 
veileder om reindrift og planlegging.17 
 

3.5 Forvaltning av statsallmenninger 
Statskog SF er grunneier og hjemmelshaver til statsallmenningene. I tillegg har Statskog 
gjennom delegasjon fra LMD oppgaver som offentlig myndighet i statsallmenningene. 
Statskogs oppgaver har sitt grunnlag i lov eller forskrift som gjelder eiendommer som 
Statskog har grunnbokshjemmel til. Disse lovene er fjelloven og statsallmenningsloven. 
 
Fjellovens § 3 sier at det skal være fjellstyre i hver kommune der det er statsallmenning. 
Samme paragraf sier at 
 

«Fjellstyret skal administrere bruken og rettigheter og lunnende (herligheter) i 
statsallmenningene så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal 
arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i 
bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene.» 

 
Fjellstyrene forvalter bruksrettighetene og har ansvaret for administrasjon av all jakt og fiske i 
statsallmenningene. Administrasjon av jakt og fiske skiller mellom tildeling av rettigheter til 
innenbygds- og utenbysboende. Fjellstyrene er juridisk selvstendige forvaltningsorganer og 
har normalt fem medlemmer som blir valgt av kommunestyret. Minst to medlemmer skal ha 
allmenningsrett som jordbrukere, alternativt representere reindriftsnæringen. Fjellstyrene 
forvalter bruksretter og herligheter som ikke er lagt til andre. De viktigste av disse 
bruksrettene knytter seg til seterdrift, beite og utvisning av dyrkingsjord. Fjellstyrene 
gjennomfører også offentlig oppsyn på oppdrag av Statens naturoppsyn gjennom sitt eget 
Fjelloppsyn.  
 
Det er til sammen 94 fjellstyrer med ulik størrelse. Fjellstyrenes ansvarsområder følger i stor 
grad kommunestrukturen fra 1956. Det kan derfor være flere fjellstyrer i en kommune, men et 
fjellstyre kan også dekke statsallmenning i flere kommuner. Det kan være flere fjellstyrer i et 
verneområde. I noen kommuner utgjør statsallmenning over 50 % av arealet. 
Statsallmenningene ligger i Sør- og Midt-Norge og omfatter mange store fjellområder. Alle 
nasjonalparker i Sør-Norge ligger helt eller delvis i statsallmenning.  
 
Som viktige aktører i forvaltningen av statsallmenningene må fjellstyrene og Statskog ha et 
godt fungerende samarbeid. Samarbeid er også nødvendig for å ivareta natur- og miljøverdier 
og for å utnytte det økonomiske potensialet i statsallmenningene. Partene har inngått en 
samarbeidsavtale med dette formål. 
 
Norges fjellstyresamband er en fellesorganisasjon for fjellstyrene som arbeider for å samordne 
og ivareta fjellstyrenes interesser. Alle fjellstyrene er tilsluttet denne organisasjonen. 
 

17 Se ”Temaveileder: Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven” 1. september 2009. 
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Det har vært uenighet mellom Norges Fjellstyresamband og Statskog om fordelingen av 
grunneierinntektene i statsallmenning. Fjellstyrene har ønsket en ny fordelingsnøkkel der 
grunnlaget for fordelingen skal være alle grunneierinntektene, ikke bare festeinntektene som i 
dag. Av de inntekter som staten har fra tomtefeste for hytter og hotell, skal vedkommende 
fjellkasse ha halvparten, mens den andre halvparten går inn i Grunneierfondet som forvaltes 
av Statskog. Fjellstyrene har ønsket en annen fordelingsnøkkel som gir dem andel av alle 
grunneierinntekter, ikke bare festeinntekter. Det har også vært uenighet om hva som skal 
regnes som grunneierrettigheter og bruksrettigheter. 
 

3.6 Landbruksforvaltning  
LMD har det overordnede ansvaret for en rekke lover innen utmarksforvaltningen: Fjelloven, 
jordloven, konsesjonsloven, lov om bygdeallmenninger, skogbruksloven, granngjerdeloven og 
beiteloven. Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltning av en rekke tilskuddsordninger 
i landbruket. I regionalt miljøprogram (RMP) som forvaltes av fylkesmannen, kan fylkene 
gjøre egne vurderinger av hva de ønsker å prioritere i sitt fylke. Satsingene klassifiseres under 
tre hovedtemaer: kulturlandskap, biologisk mangfold og kulturminner (seterdrift).  
 
Utvalgte kulturlandskap er en felles satsing for LMD og KLD. Det er valgt ut 22 
kulturlandskaper, og landbruksutøvere i disse områdene mottar støtte for å sikre langsiktig 
skjøtsel og kulturmiljø i de respektive områdene. Tilskuddene forvaltes gjennom 
fylkesmannen.  
 

3.7 Utvikling av naturbasert næringsliv 
Det er fastsatt regelverk og opprettet en rekke tilskuddsordninger fra landbrukssektoren og 
miljøsektoren med sikte på å tilrettelegge og utvikle naturbasert næringsliv. Disse ordningene 
kommer i tillegg til de generelle regionale utviklingstiltakene. En del av ordningene er 
landsdekkende. Andre gjelder i det distriktspolitiske virkeområdet som omfatter mange 
kommuner med store utmarksområder. I tillegg finnes en rekke programsatsinger med mer 
avgrensede formål, målgrupper, tema og geografiske nedslagsfelt.  
 
Det offentlige virkemiddelapparatet for næringsutvikling omfatter en rekke aktører på ulike 
forvaltningsnivåer. Virkemidler hører under flere departementer og Innovasjon Norge. Blant 
annet overfører KMD midler til fylkeskommunene for næringsutvikling regionalt. 
Fylkeskommunene overfører en del av midlene videre til Innovasjon Norges distriktskontor i 
fylket. En mindre del midlene går til regionale samarbeidsorganer og distriktskommuner i 
form av kommunale næringsfond.  
 

3.8 Fiske 
Forvaltningssystemet for innlandsfisk er nedfelt i lakse- og innlandsfiskeloven. Lovens formål 
er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder 
samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven. Innenfor disse 
rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning til 
beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. 
 
Miljødirektoratet har, sammen med KLD, det overordnede ansvaret for utformingen av 
regelverk innen forvaltningen av fisk og utøvelsen av fiske og fangst. Fylkesmannen og 
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fylkeskommunen har det regionale ansvaret, mens kommunene har fått delegert ansvar for 
enkelte områder. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble ansvaret for forvaltningen 
av de fleste arter innlandsfisk overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen.  
 
Fylkesmannen har det regionale ansvaret for anadrome laksefisk og truede og sårbare arter av 
innlandsfisk. Fylkesmannen skal bistå i arbeidet med å ivareta et godt kunnskapsgrunnlag og 
bistå i arbeidet med oppfølging av handlingsplan for bekjempelse av gyrodactulus salaris. 
Fylkesmannen er klagemyndighet for kommunens vedtak etter lakse- og innlandsfiskeloven. 
  

3.9 Viltforvaltning 
Forvaltningssystemet for vilt er fastsatt i lov om jakt og fangst av vilt (viltloven).  
Miljødirektoratet har, sammen med KLD, det overordnede ansvaret etter loven. 
Fylkesmannens oppgaver er blant annet knyttet til forvaltningen av truede arter, herunder 
rovviltforvaltning. I tillegg er fylkesmannen klageinstans for kommunale vedtak som omfatter 
høstbare arter. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble ansvaret for mye av 
viltforvaltningen lagt til fylkeskommunen. Fylkeskommunens ansvar er knyttet til oppgaver 
som går på tvers av kommunegrenser, herunder forvaltning av høstbare, ikke truede viltarter.  
Hovedansvaret for forvaltningen av arter det er lov å jakte på, ligger hos rettighetshaver og 
kommunen.  
 

3.10 Forvaltning av friluftsliv 
Forvaltningssystemet for friluftslivet er fastsatt i lov om friluftslivet (friluftsloven). KLD har, 
sammen med Miljødirektoratet, det overordnede ansvaret for å sikre naturgrunnlag og for å 
fremme friluftsliv. Den utøvende forvaltningen er delt mellom fylkesmann, fylkeskommune 
og kommune. Fylkeskommunen skal blant annet medvirke i behandlingen av saker som 
gjelder sikring av friluftsområder, ivareta friluftsliv i plansaker og samarbeide med frivillige 
organisasjoner og kommuner om stimulering til friluftsliv.  
Kommunene skal legge til rette for ferdsel i utmarka.  
 
Innen friluftsliv er det en rekke organisasjoner og idrettslag som bidrar aktivt i tilrettelegging 
og forvaltning av friluftsområder, som Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og 
Fiskerforbund og Skiforeningen.  
 

3.11 Naturoppsyn 
Statens naturoppsyn (SNO) ble opprettet i 1996 gjennom lov om statlig naturoppsyn. SNO er 
organisert som egen enhet i Miljødirektoratet. Formålet med oppsynet er å ivareta nasjonale 
miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. SNO er et operativt feltorgan med 60 regionale 
kontorer. Etter naturoppsynsloven 
 

- skal SNO føre kontroll med overholdelsen av flere lover i utmarka (§ 2 første ledd). I 
dette ligger også et ansvar for å forebygge miljøkriminalitet.  

- kan SNO drive veiledning og informasjon i tillegg til skjøtsel, registrering og 
dokumentasjon (§ 2 tredje ledd).  

 
SNO har oppsyn med gjennomføring av friluftsloven, motorferdselloven, kulturminneloven, 
viltloven, laks- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldloven, markaloven, deler av 
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forurensingsloven og småbåtloven. I dette inngår oppsyn med de over 2700 verneområdene i 
Norge og oppsyn av arter (rovdyr, laks og villrein). Veiledning og informasjon om 
vernebestemmelser er en viktig del av oppgavene. Samtidig utfører SNO registrering, 
overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene. I praksis utføres flere 
av disse oppgavene som ledd i et helhetlig oppsyn. 
 
SNO har inngått samarbeidsavtaler med Statskog Fjelltjenesten i Troms og Nordland og med 
Fjellstyresambandet på vegne av fjellstyrenes Fjelloppsyn. SNO kjøper oppsynstjenester av 
Fjelltjenesten i Troms og Nordland. I statsallmenningene i Midt- og Sør-Norge kjøper SNO 
tjenester av fjellstyrene. Det har vært uenighet om roller og omfang av tjenestekjøpet i 
statsallmenningene. Rollene ble regulert gjennom felles brev av 25. november 2010 fra 
Miljøverndepartementet og LMD til Norges Fjellstyresamband, SNO og Statskog SF. Også 
andre bidrar med salg av tjenester til SNO. Dette tjenestekjøpet kommer i tillegg til den 
oppsynsvirksomheten som SNOs regionale personale utfører. 
 
SNO ble evaluert i 2005.18 Konklusjonen var at SNO har gitt økt fokus på nasjonale natur- og 
miljøverdier, bidratt til et profesjonalisert oppsyn og i hovedsak utviklet gode 
samarbeidsforhold med forvaltningsmyndigheter, politi og lokale oppsyn. 
 

3.12 Finnmarkseiendommen  
Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er grunneier i Finnmark fylke og har 
etter Finnmarksloven av 17. juni 2005 grunnbokhjemmel til 95 % av arealet i Finnmark fylke. 
Finnmarksloven gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark 
fylke. Innbyggerne har fått den eiendomsretten til grunn som Statskog forvaltet tidligere.  
 
FeFo er et eget rettssubjekt i Finnmark som forvalter grunn og naturressurser det eier i 
samsvar med Finnmarkslovens bestemmelser. Finnmarkseiendommen ledes av et styre på 
seks personer, hvor tre styremedlemmer oppnevnes av Sametinget og tre velges av Finnmark 
fylkesting. FeFo står i samme forhold til offentlige myndigheter som andre grunneiere.  

Finnmarksloven er blitt til i samarbeid mellom Sametinget og Finnmark fylkesting. Formålet 
med loven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en 
balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som 
grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv. 

Gjennomføringen av Finnmarksloven har hittil ikke vært evaluert. Faggruppen har fått 
tilbakemelding om at FeFo har bidratt til en mer helhetlig forvaltning av grunn og ressurser i 
Finnmark. I tillegg har SNOs eneansvar for å gjennomføre naturoppsyn i fylket ført til en mer 
effektiv ressursbruk.  

 

  

18 Falleth, E. og Saglie, I-L. (2005) Evaluering av Statens naturoppsyn. NIBR rapport 2005:5. Oslo; Norsk 
Institutt for by- og regionforskning.  

                                                 



Side 20 av 38 
 

Kapittel 4 Innspill fra aktørene: Hva er utfordringene? 
 
Faggruppen har lagt stor vekt på trekke brukere, interesseorganisasjoner, rettighetshavere og 
myndigheter på ulike nivåer inn i arbeidet med rapporten. Faggruppen har fått skriftlige og 
muntlige innspill om deres erfaringer og meninger om utmarksforvaltningen. I dette kapitlet 
oppsummeres og systematiseres disse. Innspillene er kategorisert etter aktører og deres rolle i 
utmarksforvaltningen.  

4.1 Innspill fra kommuner 
Kommunene er opptatt av at forvaltningen i realiteten skal være lokal. De ønsker flere 
oppgaver dersom handlingsrommet blir større. Større ansvar og myndighet til kommunene vil 
sikre at beslutningene blir forankret i lokal kunnskap om lokale forhold. Kommunene er den 
eneste arenaen som kan lytte til og samordne de ulike interessene i utmarka. En vellykket 
kommunal forvaltning forutsetter at statlige og fylkeskommunale organer har større tillit til 
kommunale avgjørelser. I dag overprøves for mange kommunale beslutninger og planer 
gjennom klager og innsigelser. Det er også et problem at klagesaksbehandlingen tar for lang 
tid. 
 
Kommunene har nær kontakt med brukere som søker om ulike tillatelser og dispensasjoner. 
Kommunene erfarer ofte at brukerne ikke vet hvor de skal henvende seg i 
forvaltningssystemet, hvem de skal kontakte og i hvilken rekkefølge. Brukere får forskjellige 
svar fra kommunen og andre instanser som Statskog eller fjellstyret. Dette gir stopp i 
prosessen og forvirrer brukeren. Kommunene mener at de bør være den eneste døren for 
brukeren inn i utmarksforvaltningen, og det er kommunen - og ikke brukeren - som må 
samordne de ulike organenes kommentarer og konklusjoner. 
 
Kommunene opplever at randsoner har en uavklart status. Det oppleves som om vernet 
utvides geografisk, og at det blir ”vern på vern”. Flere kommuner med geografisk store 
verneområder mener at de har for lite areal igjen til utvikling av kommunen. 
 
Forvaltningsoppgavene må gjennomgås med sikte på en tydeligere arbeids- og rollefordeling. 
Eksempelvis bør verneområdestyrene overta ansvaret for skjøtsels-, informasjons- og 
tilretteleggingstiltak, mens naturoppsynet bør få en mer rendyrket tilsynsfunksjon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med vekt på samarbeid 
 
Saltdal kommune og Fylkesmannen i Nordland samarbeidet om en koordinert 
kommunalplan- og verneplanprosess. Det ble lagt stor vekt på samarbeid og 
medvirkning. Kommunen klarte å utnytte samarbeidet til å videreutvikle 
plankompetansen. Det pekes også på at i vernesaker er personlige egenskaper og 
ferdigheter innen kommunikasjon og tillitsbygging avgjørende. Hovedpersonene i 
denne prosessen hadde slike egenskaper.  
 
Bay – Larsen og Sandersen (2005): Medvirkningsorientert partnerskap i verneplanprosesser -
Eksempelet Junkerdal Nasjonalpark. www.utmark.no  
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4.2 Innspill fra fylkeskommunene 
Fylkeskommunene påpeker at det er for mange organer med til dels overlappende oppgaver i 
utmarksforvaltningen, noe oversikten over alle organene i Dovrefjellområdet illustrerer. Det 
bør bli færre organer med bredere representasjon. I forsøket med lokal forvaltning i store 
verneområder var Dovrefjellrådet et godt eksempel på et slikt organ. Det hadde tilstrekkelig 
bred representasjon i et stort geografisk område som gjorde samordning lettere. Det 
poengteres at modellen bør hentes fram igjen.  
 
Figur 2: Organisering i Dovrefjellområdet. 
 

 
 
Det er til dels overlappende ansvar mellom fylkeskommunen og fylkesmannen. Diskusjonen 
om ansvarsfordelingen innenfor eksempel fisk og vilt (jf. forvaltningsreformen i 2010) er 
blant annet en diskusjon om bruk og vern. Fylkesmannen vil ta mer vernehensyn enn 
fylkeskommunen. Det handler også om en klar ansvarsfordeling og å se et forvaltningsområde 
i sammenheng.  
 
Fylkeskommunene peker på at de har planfaglig kompetanse og at denne kompetansen har vært 
viktig for utarbeidelsen av de regionale planene for villreinområder. Planprosessene har samlet 
ulike interesser om felles kunnskapsutvikling og har bidratt til å avveie bruk kontra vern.  
 

4.3 Innspill fra fylkesmennene 
Fylkesmennene mener at det er for mange organer i utmarksforvaltningen. Situasjonen 
medfører unødvendig ressursbruk og skaper konflikter. Det brukes mye tid på å veilede 
brukerne og gi informasjon om fortolkning av lover.  
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En hovedutfordring er uklar nasjonal politikk. Mange ulike sektormål som ikke blir samordnet 
på nasjonalt nivå, presses nedover i forvaltningssystemet og gir betydelige konflikter på 
regionalt og lokalt nivå.  
 
Fylkesmennene oppgir at kommunene av og til prøver å ta politiske omkamper. Relativt små 
saker blir gjort til forsøk på å endre overordnet politikk.  
 
Verneområdestyrene har gått seg til, men de må få en mer strategisk rolle. Gjengse 
dispensasjonssaker bør avgjøres administrativt. Det er svært tidkrevende bestillingsdialoger 
mellom forvaltningsmyndigheter og oppsyn. For mange forvaltningsmyndigheter med mange 
og ulike ønsker om oppsyn medfører at oppsynet i stor grad selv kan prioritere hvilke 
oppgaver de gjennomfører.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunene har allerede mye makt, særlig gjennom plan- og bygningsloven. Det kan virke 
som kommunens handlingsrom er større enn det kommunene selv opplever. Mellom en tredel 
og halvparten av innsigelsene skyldes formelle feil, ikke overprøving av skjønnsutøvelse. 
 
I distriktsområder med stor fraflytting er fragmenterte eiendomsforhold og uoppgjorte dødsbo 
en stadig større utfordring for mange myndigheter. Dette skaper problemer med å definere og 
finne eiere, eventuelt å finne hvem som representerer eier, noe som igjen forsinker 
utbyggingstiltak og verneprosesser. Samtidig sliter jordskifteretten med for lav kapasitet.  

4.4 Innspill fra aktører innen landbruket 
Utmarka har ressurser som gjør det lønnsomt å drive landbruk. Landbrukets organisasjoner er 
generelt bekymret for nye begrensninger på bruk av ressursene gjennom vern. De mener at det 
må bli enklere å utnytte mulighetene for vekst i naturbasert reiseliv. Det er behov for endret 
regelverk og praksis som gir større muligheter for å bygge ut seterområder. Man savner en 
raskere og mer fleksibel forvaltning. For å følge opp beitedyr er det eksempelvis av og til 
nødvendig å få rask tillatelse til motorferdsel. 
 
Man ønsker også en utvidet fortolkning av bruksrettigheter i statsallmenninger slik at 
fjellstyrene kan drive med kraftproduksjon og mineralutvinning. Det pekes på at det er uklare 
roller og oppgaver mellom fjellstyrer og Statskog. Det er også understreket at fortolkningen 

Byråkratisk…? 
 
Ved Spranget, den mest brukte innfallsporten til Rondane, skulle det 
anlegges en informasjonstavle og kultursti. Det ble etablert en 
arbeidsgruppe som besto av grunneierne v/Statskog og fjellstyret, 
fylkesmannen som forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet, 
Statens naturoppsyn (SNO) som finansiør og ansvarlig for 
gjennomføring, fylkeskonservatoren som kulturminnemyndighet, 
kommunen som planlovmyndighet, et privat veiselskap som drivere av 
vegen og DNT som representant for friluftsinteressene og samtidig eier 
av parkeringsplassen. Prosessen med å få utført tilsynelatende enkle 
oppgaver med å etablere skilting og tilrettelegge parkeringsplassen tok 
flere år. 
 
(Notat fra Fylkesmannen i Oppland, 2014) 
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av ”innenbygdsboende” må forholde seg til gamle kommunegrenser ved eventuelle større 
kommuner. 
  
Generelt oppleves lover og forskrifter som detaljerte og praksis som restriktiv. Flere av 
landbrukets organisasjoner oppgir at det finnes medlemmer som blir anmeldt på grunn av små 
lovbrudd. En bør ha tillit til at grunneiere er lojale innenfor nasjonale rammer. Ambisjonen 
bør være mer mål- og rammestyring i stedet for detaljert forskriftsutforming. Eksempelvis er 
seterforskriftene i statsallmenninger altfor detaljert.19 Det reises spørsmål om begrunnelser for 
å redusere antallet kjøreturer med snøskuter i verneområder, når rammen for å hente fisk skal 
begrenses av antall vann det er fisket i. 
 
Organisasjonene har også uttalt at det er forvirring om oppgavefordelingen mellom 
fylkesmannen og fylkeskommunen når det gjelder vilt, fiske og friluftsliv. De anbefaler at det 
bør ses nærmere på hvordan oppgaver kan samles. For organisasjonene er samling av 
oppgavene viktigere enn hvem som skal ha ansvaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5 Innspill fra næringslivsaktører 
Reiselivet er avhengig av turister som ønsker å oppleve vakker, uberørt natur, men også av 
organiserte grupper som vil ta seg inn i og bruke vernede områder. Ulike deler av reiselivet 
kan ha ulike interesser. Generelt er reiselivet opptatt av utvikling av reiselivsanlegg i 
randsoner til vernede områder. Man er dessuten bekymret for at særlig mindre kommuner har 
for liten kapasitet og kompetanse på byggesaksbehandling. I tillegg opplever bedriftene at 
kommunene har for liten kunnskap til å veilede dem gjennom forvaltningssystemet. 
Reiselivsbedriftene er ofte små bedrifter med begrenset kapasitet og kunnskap om plan- og 
forvaltningssystemer. Det blir derfor vanskeligere for dem å delta i plan- og 
beslutningsprosesser. De som ønsker å involvere reiselivsaktørene, snakker i for liten 
utstrekning ”brukernes språk”.  
 
Aktører som gir tilbud om organiserte aktiviteter i utmarka, opplever at forvaltningssystemet 
er lite forutsigbart og lite fleksibelt. Lang saksbehandlingstid skaper problemer i 
planleggingen av utbyggingsprosjekter og virker fordyrende. Når turistgrupper kommer på 
relativt kort varsel, er det behov for rask avklaring av for eksempel motorisert ferdsel eller 

19 Det er gjennomført et utredningsarbeid om denne forskriften. 
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/lmd/rapporter-og-planer/rapporter/2006/revisjon-
av-seterforskriften.html?id=450745  

Fikst fiske…? 
 
Miljødirektoratet fastsetter fisketider for anadrome laksefisk i vassdrag, 
fylkesmannen fastsetter bestemmelser for fiske etter innlandsfisk i 
vassdrag som har oppgang av anadrome laksefisk og fylkeskommunen 
kan regulere fiske etter innlandsfisk ovenfor anadrom strekning. 
Kommunen bestemmer grensen mellom vassdrag og sjø, mens 
fylkesmannen fastsetter munningssoner med egne fiskebestemmelser 
utenfor disse grensene. 
 
(Innspill fra Nordland,2014) 
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organisert ferdsel i verneområder. Det er vanskelig å få raske svar i dagens 
utmarksforvaltning.  
 
Filmindustrien etterlyser raskere og mer fleksibel saksbehandling. De ønsker seg 
rammetillatelse og mer forutsigbar forvaltningspraksis. Befaring for internasjonale 
filmprosjekter kan ofte komme på kort varsel. Filmindustrien etterlyser også 
spesialkompetanse om bruk av utmark. 
 

4.6 Innspill fra miljø- og friluftsorganisasjoner  
Disse organisasjonene mener at kunnskapen om naturverdier og naturgrunnlaget er for svakt 
og spredt på ulike databaser. Disse databasene er heller ikke oppdatert. For mange avgjørelser 
blir dermed basert på manglende og delvis irrelevant kunnskap. Dette gjelder særlig 
kommunene. Kunnskapsmangel forsinker av og til plan- og beslutningsprosesser. 
Kunnskapsutvikling om naturen kan bidra til felles virkelighetsoppfatning og dermed redusert 
konfliktpotensial. Det er behov for forsterket innsats for innsamling av data og samordning av 
eksisterende databaser. 
 
Det savnes klarere retningslinjer fra sentralt nivå for planlegging og forvaltning. I dag skaper 
sentral uklarhet konflikter, og uklare kompromisser på regionalt og lokalt nivå gir grunnlag 
for stadige omkamper. 
 
Enklere utmarksforvaltning må ikke innebære kvalitativt sett dårligere forvaltning. 
Organisasjonene er opptatt at kommunene må ha tilstrekkelig kompetanse, og at man 
systematisk søker å ivareta allemannsretten. En ide er å etablere et miljø- og friluftsråd i 
kommunene. 
 
Organisasjonene oppgir at de har en svak lokal organisering, og arbeidet gjennomføres på 
fritiden. Det medfører at de ikke kan være til stede alle steder, de får ofte ikke informasjon om 
prosesser og tiltak og taper dermed en del kamper. Kommunene må bli flinkere til å involvere 
slike svakt organiserte interesser.  
 
Utbyggingstiltak i utmarka behandles ofte uavhengig av hverandre uten at samlede og 
samvirkende miljøeffekter vurderes. Ofte reduserer slike tiltak opplevelsene og 
landskapskvalitetene. Befolkningens kunnskap om bruken av landskapet og syn på utvikling 
når sjelden opp mot utbyggerinteressene. 
 
Allemannsretten er en unik bærebjelke for friluftslivet i Norge. Det er viktig at ikke 
utmarksbegrepet blir endret slik at allemannsretten kan bli innskrenket. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pragmatisk…! 
 
Faggruppen har i sine møter hørt flere eksempler på at forvaltningsorganer som 
skaper omforente løsninger gjennom dialoger. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
og Fylkesmannen i Hedmark brukte dialogbaserte befaringer systematisk i 
vanskelige saker. Slike befaringer bidro til bredt aksepterte løsninger.  
 
Falleth, E. og S. Hovik (2008): Lokal forvaltning av store verneområder. Erfaringer fra fire 
forsøk. NIBR-rapport 2008: 11. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning 
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4.7 Innspill fra samiske interesser  
Sametingets administrasjon og Norske reindriftsamers landsforbund er særlig opptatt av 
reindriftens situasjon. Store verneområder innenfor reindriftsarealene byr på utfordringer, men 
har i sum vært til fordel for reindriften fordi vernestatus gir det mest effektive vern mot 
inngrep. Dette vernet er det viktig å beholde så lenge det ikke erstattes av noe bedre. 
Beskyttelse av reindriftens arealer mot inngrep ellers er for dårlig. Dagens situasjon med 
sektorvis forvaltning og bit-for-bit inngrep er et stort problem, og en mer helhetlig 
utmarksforvaltning vil trolig hjelpe. 
 
Økt myndighet til kommunene møtes med skepsis fordi det store flertallet av kommuner med 
reindrift i utmarka helt mangler kompetanse på reindrift. De fleste av disse kommunene har 
heller ikke reindriftsutøvere boende i kommunen. Noen form for kommunal 
reindriftsforvaltning finnes ikke i dag og er heller ikke realistisk.  

Kapittel 5 Prinsipper og forutsetninger for forenklingstiltak 
 
Endringer i utmarksforvaltningen må bygge på de samme prinsipper og kriterier som gjelder 
for utvikling av offentlig sektor for øvrig. Faggruppens anbefalinger bygger på utredningen 
fra Oppgavefordelingsutvalget (NOU 2000: 22) og rapport av mars 2014 fra Ekspertutvalget 
for kriterier for god kommunestruktur.20  
 
Oppgavefordelingsutvalget behandler fordeling av oppgaver mellom stat, region og 
kommune. I utredningen pekes det blant annet på at statlig detaljstyring svekker kommunenes 
handlingsrom. Det må være klare prinsipper for oppgavefordelingen mellom 
forvaltningsnivåer og mellom folkevalgte organer og statlige organer.  
 
Ekspertutvalget definerer kriterier basert på kommunenes oppgaver som tjenesteyter, 
myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Ekspertutvalget legger stor vekt på kriterier som 
kompetanse og distanse i forvaltningen, funksjonelle samfunnsområder, effektivitet, levende 
lokaldemokrati og politisk og økonomisk handlingsrom. 
 
Faggruppen legger følgende prinsipper til grunn for sine forslag til forenkling av 
utmarksforvaltningen: 
 

1. Saksbehandlings- og beslutningssystemet i utmark skal være oversiktlig, demokratisk 
og effektivt for brukerne. 

2. Relaterte utmarksoppgaver bør i størst mulig grad samles i samme forvaltningsorgan. 
3. Kommunene bør tillegges flest mulig oppgaver under forutsetning av tilstrekkelig 

kapasitet og relevant kompetanse og distanse i forvaltningen. Roller og oppgaver må 
være avklart. 

4. Viktige ressurser som dekker flere kommuner, bør forvaltes helhetlig på regionalt 
nivå, i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser.  

5. Kommunene må ha tilstrekkelig politisk og økonomisk handlingsrom. Sentrale statlige 
myndigheter må redusere sin detaljstyring av kommunene og samordne 
sektorpolitikken.  

6. Samiske interesser, samt miljø- og friluftsinteresser med svak lokal organisering, må 
inkluderes i beslutningsprosessene. 

20 Delrapport fra ekspertutvalg: «Kriterier for god kommunestruktur», mars 2014. 
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7. Fylkesmannen skal ha ansvaret for samordning av statlige sektorers virksomhet 
overfor kommunene, inneha nødvendig spisskompetanse i utmarkssaker og utføre 
legalitetskontroll. 

 
Faggruppen anbefaler at flest mulig utmarksoppgaver overføres til kommunene. Gruppen 
mener at dette kan bidra til en mer helhetlig, demokratisk og effektiv utmarksforvaltning. Å 
legge flere oppgaver til kommunene, vil samtidig innebære en forenkling ved at kommunene i 
større utstrekning kan bli døren inn til andre deler av utmarksforvaltningen. 
 
Faggruppen anbefaler at fylkesmannen ivaretar kontrollfunksjonene og har ansvaret for 
spisskompetanse som kommunene har bruk for. I tillegg mener faggruppen at fylkesmannens 
overprøving ved innsigelser bør begrenses til legalitetskontroll. 
 
Faggruppen konstaterer at det i hovedsak synes å være enighet om dagens forvaltningsmodell 
for reindriften. Gjennom gruppens arbeid har det ikke fremkommet oppfatninger om at denne 
forvaltningen bør endres. Gruppen foreslår derfor at organiseringen av reindriften forblir som 
i dag. 
 
Faggruppen legger følgende forutsetninger til grunn for overføring av oppgaver til 
kommunene:  
 

• Kommunenes kompetanse og kapasitet må være tilfredsstillende. Ekspertutvalget for 
god kommunestruktur og Riksrevisjonen påpeker at svært mange kommuner har små 
fagmiljøer og mangler kapasitet og relevant kompetanse.21 Andre undersøkelser om 
plankompetanse peker i samme retning.22  
 

• Kommunene må sørge for at det er tilstrekkelig distanse mellom behandlende instans 
og brukerne. Ekspertutvalget trekker frem at inhabilitet kan være et problem, spesielt i 
små kommuner, og at dette kan bidra til å svekke rettssikkerheten.  
 

• Viktige og sårbare ressurser av nasjonal betydning må forvaltes på en tilfredsstillende 
måte. Det må være best mulig samsvar mellom naturressursen og administrasjonens 
geografiske område.  
 

• Minoritetshensyn og svakt organiserte interesser må ivaretas på en god måte. 
 

• Kommunene må ha tilstrekkelig handlingsrom til å utføre oppgavene med avklarte 
roller og oppgaver.  

 
Faggruppen mener at en overføring av flest mulig oppgaver til kommunene bidrar til at 
kommunene kan ta en mer aktiv rolle i utmarka. Kommuner med betydelige utmarksressurser 
får flere oppgaver og virkemidler til å utvikle utmarka, slik at de kan legge til rette for vekst i 
næringslivet, styrke friluftslivet og bevare naturverdiene. 

21 Delrapport fra ekspertutvalg: ”Kriterier for god kommunestruktur”, mars 2014 og Riksrevisjonen Dok. nr 3:11 
(2006-2007). 

22 NIVI Rapport 2014:1, ”Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene” og NIBR-notat 
2008:121, ”Planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker”.  
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Kapittel 6 Forslag til tiltak 
 
Det er ulike vurderinger blant brukere og interesseorganisasjoner når det gjelder tiltak som 
bør iverksettes for å forenkle utmarksforvaltningen. Innspill fra brukere, undersøkelser og 
forskning viser at kommunal forvaltning har bred oppslutning. Dessuten viser det seg at gode 
beslutnings- og planprosesser som er gjennomført av både kommuner og fylkesmenn, kan 
redusere konflikter. Miljø- og arealforvaltning er kontroversielt. Forvaltningen vil derfor være 
kontroversiell for noen interesser, uavhengig av hvem som er myndighet. Faggruppens forslag 
nedenfor er basert på en faglig vurdering av hvilke tiltak som kan gi ønsket effekt, og dermed 
oppfylle faggruppens mandat.  

6.1 Større ansvar og myndighet til kommunene  
Faggruppen konstaterer at kommunene allerede har mange oppgaver i utmarksforvaltningen, 
blant annet gjennom plan- og bygningsloven, vilt- og fiskelovgivningen, 
landbrukslovgivningen og miljølovgivningen. Likevel blir kommunenes handlingsrom 
begrenset av økonomi, statlig regelverk, kontrollordninger og lite samordnet 
sektorforvaltning. Samtidig bruker ikke alltid kommunene sitt handlingsrom fullt ut.  
 
Faggruppen mener at flere oppgaver bør overføres til kommunene. Dette vil bidra til at 
kommunenes rolle blir mer synlig og at de ansvarliggjøres i utmarksforvaltningen. I tillegg 
bør kommunenes handlingsrom økes gjennom en tydeligere nasjonal utmarkspolitikk. Etter 
gruppens vurdering vil dette være avgjørende tiltak for at brukerne skal oppleve en vesentlig 
forenkling av utmarksforvaltningen.  
 
Faggruppen viser til at utmarksforvaltningen er preget av mange og delvis konkurrerende 
interesser. Denne situasjonen krever grundig avveining blant annet mellom ulike bruks- og 
vernehensyn. Gruppen konstaterer at forskjellige interessegrupper har ulike ressurser, 
nettverk, tradisjoner og ulik grad av organisering. Dette kan ha konsekvenser for deres evne 
til å fremme sine interesser overfor kommuner og andre organer i utmarksforvaltningen.  
 
Følgende oppgaver bør overføres til kommunene: 
 

• Forvaltning av verneområder:  
o Kommunene bør gis ansvar for forvaltning av verneområder som i sin helhet 

ligger innenfor kommunens grenser. Oppgaver som ligger til myndigheten må 
avklares.  

o Vernemyndigheten bør få vedta et delegasjonsreglement for alle unntaks- og 
dispensasjonsbestemmelser i verneforskriften. Et slikt reglement bør 
inneholde muligheten for delegasjon til kommunene.  

o Hensyn til naturbasert næringsutvikling bør i større grad integreres i 
forvaltningsplaner.  

 
• Kommunene bør være førstelinjetjeneste for alle brukerhenvendelser innen 

forvaltning av utmark, se avsnitt 6.2. 
 

• Fylkeskommunens oppgaver med bestandsforvaltning etter innlandsfiskeloven og    
jaktbare arter etter viltloven bør overføres til kommunene. 
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• Randsoner er områder som forvaltes etter plan- og bygningsloven gjennom 
kommunale eller regionale planer. For randsonene til nasjonalparker og 
landskapsvernområder kan kommunen fastsette bestemmelser for å hindre vesentlig 
forringelse av verneverdiene i verneområdet. I planlegging og byggesaksbehandling i 
slike områder må det foretas en mer grundig avveining mellom bruk og vern enn i 
utmarka for øvrig. 

 
Faggruppen har fått klare tilbakemeldinger fra brukerne om at det er svært viktig å samle 
fiske- og viltoppgavene i en myndighet. Faggruppen foreslår derfor at fylkeskommunenes 
fiske- og viltoppgaver overføres til kommunene. Dersom oppgavene på kort sikt ikke kan 
overføres til kommunene, tilbakeføres oppgavene til fylkesmannen til betingelser for 
kommunal forvaltning er tilstede. 

6.2 Førstelinjeansvar for kommunene 
Faggruppen har hatt brukerperspektivet som viktigste premiss for sine forslag om forenkling 
av utmarksforvaltningen. I tråd med dette premisset bør brukerne bare forholde seg til ett 
forvaltningsorgan. Faggruppen foreslår at kommunene skal være førstelinje for alle 
brukerhenvendelser som gjelder forvaltning av utmark. Det innebærer at kommunene blir 
bindeleddet mellom brukerne og andre deler av forvaltningen.  
 
Førstelinjeprinsippet vil innebære at kommunene får følgende ansvar: 
 

• Mottak og videreformidling av søknader. Kommunene bør være adressat for enhver 
søknad om tillatelse til tiltak i utmark og sørge for at søknadene blir videreformidlet til 
rette instanser. Kommunene skal også være kanal for meddelelse av beslutning til 
søker.  

• Mottak og videreformidling av klager. Kommunene skal være adressat for enhver 
forvaltningsklage fra brukerne. Kommunene bør videreformidle klager til rett instans. 
Videre skal kommunene meddele beslutning i klagesaker til vedkommende brukere.  

• Veiledning. Kommunene skal gi brukerne veiledning om rettsregler, søknadsprosesser 
og arealstatus i kommunen. Det er kommunens ansvar å innhente opplysninger fra 
andre forvaltningsorganer og videreformidle informasjon til brukerne. 

 
Førstelinjeansvar for kommunene vil således gi brukerne èn dør inn og èn dør ut av 
forvaltningsapparatet. 
  

6.3 Kapasitet og kompetanse i kommunene 
Faggruppen ser det som viktig at kommunenes utmarksforvaltning er kunnskapsbasert. 
Kommunene bør ha generell kompetanse innen utmarksforvaltning, herunder i miljø- og 
landbruksspørsmål. Fylkesmannen bør ha nødvendig supplerende spisskompetanse innen de 
samme fagområdene, slik at kommunene kan benytte seg av denne ekspertisen når de har 
behov for det. Faggruppen foreslår to tiltak for å styrke kommunenes kompetanse:  
 

• Det bør organiseres et systematisk opplæringstilbud for kommunene innenfor 
utmarksforvaltning. Dette tilbudet bør omfatte alle relevante og viktige temaer som 
kommunene vil få befatning med.  

• Det bør utarbeides en særskilt veileder for kommunenes arbeid med 
utmarksforvaltning.  
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Ekspertutvalget for kommunereformen trekker frem rettsikkerhet og habilitet som viktige 
kriterier for ny kommunestruktur. Faggruppen er enig i dette og ser det som viktig at 
behandling av utmarksaker skjer med tilstrekkelig distanse til brukerinteresser, slik at 
nødvendig habilitet og rettsikkerhet ivaretas. Faggruppen antar at dette vil være enklere for 
større enn mindre kommuner.  
 
Førstelinjeansvaret vil forutsette at kommunene har oversikt over lover, forskrifter og 
utfyllende bestemmer for forvaltning av utmarka, også de som gjelder utover egne 
kommunale oppgaver. Faggruppa foreslår at kommunene legger inn standardiserte hørings-, 
søknads- og klageskjemaer på sine nettsider, se avsnitt 6.5. Dette vil bidra til å redusere 
belastningen på den kommunale administrasjonen. 
 

6.4 Utmarksstyrer 
Enkelte ressurser i utmarksområdene befinner seg i store sammenhengende naturområder og 
må forvaltes helhetlig på tvers administrative grenser på kommune- og fylkesnivå. Dette 
gjelder særlig større verneområder, villrein og reindrift. Slike forvaltningsoppgaver er i dag 
lagt til verneområdestyrer, villreinnemnder og fylkesmennene. Fylkeskommunene har etter 
plan- og bygningsloven ansvar for regionale planer for villreinens leveområder og for 
regionalt friluftsliv.  
 
Faggruppen mener at slike ressurser bør forvaltes av ett organ på nivå over enkeltkommuner. 
Dette vil gjøre det mulig å foreta en helhetlig avveining av viktige vern- og bruksinteresser.  
 
Gruppen foreslår følgende:  

• Verneområdestyrene erstattes av utmarkstyrer. Verneområdestyrer og villreinnemnder 
(der det er villreinområder) bør slås sammen til utmarksstyrer og overta de oppgavene 
som i dag hører til begge disse organene. 

• Utmarksstyrene bør ha en strategisk rolle med avklarte oppgaver og kunne delegere 
myndighet til sekretariatet og kommunene. 

• Utmarksstyret skal utarbeide nye forvaltningsplaner for de oppgaver og det området 
de har ansvar for. 

• Utmarksstyret bør ha tydeligere ansvar for forvaltningsoppsynet ved å prioritere 
tydelig de oppgaver de ønsker gjennomført. Se pkt. 6.7. 

• Utmarksstyret bør være bredt sammensatt med et begrenset antall medlemmer. 
Grunneiere, næringsinteresser samt miljø- og friluftsinteresser bør være representert i 
samtlige styrer. Villreininteresser eller reindrift bør være representert der dette er 
relevant. De fleste utmarksstyrene vil ha forvaltningsansvar for områder som ligger i 
mange kommuner. Siden styrene skal ha et begrenset antall medlemmer, vil dette 
trolig innebære at ikke alle kommuner er representert til enhver tid. 

• Styret bør oppnevnes av Miljødirektoratet etter forslag fra kommunene.  
• Sekretariatet bør legges til fylkesmannen, som også bør ivareta det formelle 

arbeidsgiveransvaret til styrets sekretær/forvalter. En slik løsning vil gi 
utmarksstyrene tilgang til den kapasitet og kompetanse som fylkesmannens stab har 
innen miljø, areal, juss og landbruk. Utmarksstyrene bør ha ansvaret for utlysning, 
ansettelse og stillingsinstruks for sekretariatet. 

 
Faggruppen er klar over at dagens verneområdestyrer er av relativt ny dato, og at 
villreinnemndene nylig er blitt omorganisert. Det kan derfor reises innvendinger mot de 
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foreslåtte organisatoriske endringene etter så kort tid. Faggruppen mener likevel at det vil 
være store fordeler forbundet med å samle ansvar og myndighet for forvaltningen av større 
områder i ett regionalt organ. 
 

6.5 IKT-løsninger for utmarksforvaltning  
Det finnes mange gode nettsider for saksbehandlere i kommunene (www.miljokommune.no) 
og for brukere av utmarksressurser (for eksempel www.inatur.no og www.ut.no). I tillegg 
finnes mye informasjon på hjemmesidene til forvaltningsmyndighetene og 
interesseorganisasjonene. 
 
Lett tilgjengelig kunnskap og elektroniske søknadsprosedyrer er en viktig forutsetning for at 
brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling av utmarksforvaltningen. Faggruppen foreslår:  
 

• Det bør etableres et felles elektronisk søknadssystem for tillatelser og dispensasjoner i 
utmarksforvaltningen.  

• Det bør etableres en nasjonal portal for utmarksforvaltning. Denne kan kobles til blant 
annet kommunenes egne hjemmesider. Portalen bør inneholde standardiserte hørings-, 
søknads- og klageskjemaer. Det bør opprettes lenker til andre hjemmesider med 
relevant informasjon og offentlige databaser.  

 
Faggruppen er klar over at mange kommuner allerede har velfungerende nettsider. Gruppen 
mener likevel at det er et betydelig potensial for å gjøre nettsidene mer tilgjengelig for 
brukerne. 
 
Etter faggruppens vurderinger vil en portal med et standardisert elektronisk søknadssystem 
bidra til forenkling, både for forvaltningen og for brukerne. En samlet portal vil kunne føre til 
en mer effektiv forvaltning og avbyråkratisering. Nettsidene vil også redusere antall skriftlige 
og muntlige henvendelser som kommunen må besvare. Bedre tilgang på informasjon kan også 
virke preventivt for konflikter og klager.  
 

6.6 Rapportering og dokumentasjon 
 
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 
styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjonen skal blant annet omfatte 
kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder. Informasjonen skal gi 
bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner samt gi grunnlag for å vurdere 
om nasjonale mål oppnås og bidra til kunnskapsbasert forvaltning. I tillegg skal 
enkeltpersoner, interessegrupper, media og andre kunne finne informasjonen om kommuners 
og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk. 
 
I dag rapporterer kommunene aktivitet etter blant annet motorferdselloven, friluftsloven, 
kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Nye kommunale oppgaver etter nytt lovverk er 
i liten grad tatt inn i KOSTRA.  
 

• Faggruppen anbefaler at kommunene skal rapportere all sin forvaltningsvirksomhet i 
utmark, inkludert de nye oppgavene, til KOSTRA. 
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6.7 Naturoppsyn  
Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for oppsynet i hele landet. Det 
utvidede oppsynsbegrepet omfatter både kan- og skal-oppgaver. Etter lov om statlig 
naturoppsyn 
 

- skal SNO føre kontroll med overholdelsen av flere lover i utmarka (§ 2 første ledd). I 
dette ligger også et ansvar for å forebygge miljøkriminalitet. 

- kan SNO drive veiledning og informasjon i tillegg til skjøtsel, registrering og 
dokumentasjon (§ 2 tredje ledd). 

 
I dag utfører SNO begge typer oppsyn gjennom sitt eget feltapparat eller gjennom kjøp av 
tjenester. SNO har inngått samarbeidsavtaler med Statskog Fjelltjenesten og 
Fjellstyresambandet på vegne av fjellstyrenes Fjelloppsyn. SNO kjøper oppsynstjenester av 
Fjelltjenesten i Troms og Nordland og av Fjelloppsynet i statsallmenningene i Midt- og Sør-
Norge. Faggruppen har fått tilbakemelding om at samarbeidet om tjenestekjøp har fungert 
tilfredsstillende, og at det operative samarbeidet gjennom tjenestekjøp er i positiv utvikling.  
Faggruppen er likevel av den oppfatning at tre naturoppsynsordninger på statens grunn er en 
uhensiktsmessig organisering vurdert opp mot samlet ressursbruk. Dagens ordning krever 
ressurser til samarbeid, bestillingsdialoger og oppfølging av avtaler. Faggruppen mener at det 
er potensial for forenkling for brukerne, og at forvaltningsmyndighetene gjennom en enklere 
organisering får en tydeligere bestillerrolle av kan-oppgaver.  
 
I dag finansieres det offentligrettslige oppsynet gjennom både KLD (SNO) og LMD 
(Fjelloppsynet og Fjelltjenesten). Det er dermed to oppsynsordninger som driver 
offentligrettslig oppsyn på statens grunn i hhv Nordland og Troms, og to i statsallmenningene. 
Fjelloppsynet ivaretar samtidig privatrettslige oppgaver for fjellstyret i statsallmenningene. 
Da SNO ble etablert var det en forutsetning at velfungerende oppsynsordninger skulle 
videreføres. Alle oppsynsordningene er i dag velfungerende. 
 
I Finnmark ble Fjelltjenesten overført til SNO da Finnmarkseiendom ble etablert. 
Finnmarkseiendom kjøper i dag privatrettslig oppsyn av SNO. Faggruppen mener at på 
bakgrunn av gode erfaringer fra Finnmark bør Fjelltjenesten overføres til SNO i Nordland og 
Troms.23 I Finnmark er oppsynet blitt enklere for brukerne som nå kun møter ett oppsyn. 
Dessuten er bestillingsdialogen mindre ressurskrevende.  
 
For statsallmenninger i Sør- og Midt Norge er det også to oppsyn: SNO og Fjelloppsynet. En 
overføring av Fjelloppsynet til SNO får økonomiske konsekvenser for fjellstyrene, og 
faggruppen mener at en slik overføring ikke kan vurderes isolert fra resten av forvaltningen av 
statsallmenningene. 
 
SNO har i dag en kompleks modell med 60 lokalkontor. Faggruppen mener at SNO bør ha et 
regionalt nivå for å forenkle samarbeid med forvaltningsmyndigheter, forenkle organisering 
av utmarksforvaltning og styrke samordningen i forbindelse med operativt oppsyn. SNO har 
et feltapparat som tilsier en nasjonal organisering. Faggruppen anbefaler likevel at SNO også 
får en regional organisering, enten som et eget regionalt kontor eller med en tilknytning til 
fylkesmannen. Hvordan dette kan løses, har ikke faggruppen tatt stilling til. Det må utredes 
nærmere. 
 

23 Dette er utredet, men stoppet opp i forbindelse med arbeidet med Samerettsutvalget 2. 
                                                 



Side 32 av 38 
 

Det er behov for å skille tydelig mellom kan- og skal-oppgaver etter oppsynsloven. Oppsynet 
utfører selv skal- oppgaver. Faggruppen ønsker imidlertid å styrke forvaltningsmyndighetene 
ansvar og roller når det gjelder kan - oppgavene. Disse oppgavene bør utføres med 
utgangspunkt i en bestillingsdialog mellom forvaltningsmyndigheter og oppsyn. Det er mange 
forvaltningsmyndigheter med langt flere oppsynsbehov enn SNO kan gjennomføre. 
Faggruppen har fått tydelige tilbakemeldinger om at bestilling av kan-oppgavene er 
komplekst og ressurskrevende. I praksis er det vanskelig for både myndighet og oppsyn å 
prioritere oppgaver gjennom bestillingsdialoger. Oppsyn gjennom tjenestekjøp fra andre 
oppsynsordninger på statsgrunn bidrar til at bestillingsdialogen blir ytterligere kompleks. 
Faggruppen mener derfor at det er behov for en forenkling av oppsynsvirksomheten, 
tydeliggjøring av roller og koordinering av ønskede oppsynsoppgaver.  
 
Faggruppen foreslår at følgende tiltak vurderes nærmere: 

• Det bør utvikles en tydeligere rollefordeling mellom SNO og 
forvaltningsmyndighetene ved at forvaltningsmyndighetene får tydeligere ansvar og 
mer myndighet til å prioritere kan-oppgavene. 

• Fylkesmannen har ansvaret for koordinering av bestillinger fra samtlige 
forvaltningsmyndigheter. SNO utfører kan-oppgaver etter bestilling fra fylkesmannen. 

• SNO bør ha ansvar for oppsyn og kontroll i utmarksområder, blant annet med sikte på 
å forebygge miljøkriminalitet (skal-oppgaver). 

• SNO bør ha en sterkere regional organisering, og dette leddet bør være part i 
bestillingsdialogen med fylkesmennene. Det bør utredes nærmere om mulige løsninger 
på regional nivå.  

• De offentligrettslige oppsynsoppgavene som ligger under Fjelltjenesten, bør overføres 
til SNO, jf. sammenslåingen av Fjelltjenesten i Finnmark og SNO.  

• I forbindelse med en foreslått gjennomgang av fjelloven i pkt 6.8 bør de 
offentligrettslige oppsynsoppgavene som Fjelloppsynet utfører i medhold av fjelloven, 
vurderes lagt til SNO. 

 
Faggruppen mener at tiltakene vil bidra til en vesentlig forenkling av organiseringen av 
naturoppsynet, at forvaltningsmyndighetens ansvar klargjøres og at bestillingsdialogen 
forenkles. For brukerne blir det kun ett oppsyn å forholde seg til. Forslagene kan få negative 
konsekvenser for fjellstyrenes driftsgrunnlag. Det må derfor gjøres en utredning av disse 
konsekvensene som del av et framtidig beslutningsgrunnlag. 
 

6.8 Statsallmenninger 
Faggruppen konstaterer at vi har et komplekst forvaltningssystem i statsallmenningene. 
Statskog er grunneier på vegne av staten, mens fjellstyrene forvalter viktige private 
bruksrettigheter og allmenne rettigheter. Både Statskog og fjellstyrene utøver oppgaver av 
privatrettslig og offentligrettslig karakter.  
 
Faggruppen skal foreslå tiltak med sikte på forenkling for brukerne og overføring av flere 
oppgaver i utmarka til kommunene. Dette er utgangspunktet for å vurdere om 
offentligrettslige myndighetsoppgaver (ikke oppsyn) i statsallmenningene som i dag er tillagt 
Statskog og fjellstyrene, kan overføres til kommunene.  
 
De privatrettslige bruksrettighetene i allmenningene ligger fast og vil ikke berøres av 
faggruppens forslag. 
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Faggruppen anbefaler at det settes i gang et særskilt lovarbeid for å revidere forvaltningen av 
statsallmenninger. Dette arbeidet bør ta sikte på å avklare ansvars- og oppgavefordelingen 
mellom forvaltning etter fjellov og allmenningslov, og kommunal utmarksforvaltning etter 
gjeldende lovverk. Faggruppen vil trekke frem noen punkter som bør vurderes:  
 

• Statskogs offentligrettslige myndighetsoppgaver etter fjelloven. 
• Fjellstyrenes offentligrettslige forvaltningsoppgaver etter fjelloven.  
• Fjellstyrenes offentligrettslige oppsynsoppgaver etter fjelloven.  
• Det bør foretas en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom Statskog og 

fjellstyrene (disponering av grunn og forvaltning av bruksrettigheter). 
• Allmennhetenes tilgang til jakt og fiske i statsallmenning, spesielt når det gjelder 

villreinjakt og småviltjakt med hund. 

6.9 Kunnskap om naturressurser 
I faggruppens møter med interesseorganisasjoner og andre brukere er det påpekt mangel på 
kunnskap om naturtilstanden som en vesentlig årsak til konflikter i utmarksforvaltningen. 
Særlig miljøorganisasjonene og landbruksorganisasjonene har påpekt dette. I de senere år har 
kravet til kunnskapsbasert forvaltning fått sterk forankring i lovverket. Til tross for dette 
fremstår mangel på kunnskap fortsatt som en viktig årsak til konflikter i 
utmarksforvaltningen. 
 
Miljødirektoratet har siden 2003 hatt ansvaret for et nasjonalt program for kartlegging og 
overvåking av biologisk mangfold. Riksrevisjonen har i en undersøkelse fra 2006 uttalt at, 
med unntak av Artsdatabanken, er dette programmet ikke gjennomført som forutsatt.24 Miljø- 
og landbruksorganisasjonene har fremholdt at dette arbeidet må styrkes vesentlig dersom slik 
kunnskap skal kunne inngå som relevant informasjon i myndighetenes beslutningsgrunnlag.  
 
Faggruppen foreslår: 
 

• En nasjonal kartlegging av naturverdier og naturmangfoldet i Norge bør fullføres. 
Dette vil kunne bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av utmarka. I tillegg vil en 
større grad av felles kunnskapsforståelse virke konfliktdempende. 

 

6.10 Uskiftet bo og fragmenterte eierforhold 
Faggruppen har mottatt synspunkter fra både forvaltningen og brukerorganisasjoner om at 
uklare eierforhold bidrar til ineffektiv utmarksforvaltning. Problemet er spesielt aktuelt i 
Nord-Norge. Mange eiendommer eies av flere i fellesskap etter uoppgjorte dødsbo. Det kan 
være opptil 40−50 eiere av en enkelt eiendom. Kommuner og andre myndigheter opplever det 
som svært krevende å finne frem til rette eier når det skal varsles om planer eller tiltak i 
utmark. Pålegg om skjøtsel er også krevende ved fragmenterte eierforhold. Uklare eierforhold 
er en utfordring også for private aktører når disse planlegger bruk som krever tillatelse fra 
grunneier, for eksempel jakt og fiske. 
 
Faggruppen er enig i at uklare eierforhold begrenser mulighetene for en forenkling av 
utmarksforvaltningen. Det er uheldig at offentlige myndigheter er nødt til å bruke store 

24 Riksrevisjonen Dok. nr. 3:12 (2005-2006): Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med 
kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder. 
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ressurser på å finne frem til rettmessig eier ved tiltak i utmarka. I mange tilfeller kan små 
tiltak kreve uforholdsmessige mye tidsbruk. Faggruppen har ikke hatt mulighet til å gå dypere 
inn i denne problemstillingen, men anbefaler at det arbeides videre med spørsmålet om 
opprydding i eierforholdene i utmarka. For eiendommer med mange eiere kan en mulig 
løsning være å innføre en ordning hvor det oppnevnes én person pr eiendom som 
representerer samtlige eiere. Gruppen kjenner til at en tilsvarende ordning har fungert bra i 
Sverige. For å tilrettelegge for oppfølging av slike eiendommer, kan det være aktuelt å innføre 
en tidsfrist for skifte av dødsbo.  

6.11 Mer tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmark  
Mange tilbakemeldinger viser til at den nasjonale politikken i utmarka er sektorbasert, og at 
ulike organer har overlappende oppgaver (jf kap 4). De ulike politikkområdene har uklare 
eller lite forenlige mål. Offentlige myndigheter på lokalt og regionalt nivå opplever at 
nasjonale myndigheter ikke tar stilling til hvilke verdier og hensyn som skal prioriteres i 
utmarka.  
 
Tilbakemeldingene tilsier at manglende avklaring på nasjonalt nivå fører til at konflikter 
skyves nedover i forvaltningssystemet. Se figur 2. Dette gjør det vanskelig å forvalte 
utmarksområdene på en effektiv og demokratisk måte i kommunene. Når løsningen ligger 
utenfor kommunens myndighet, kan det oppstå omkamper og grunnlag for innsigelser. 
Dermed blir ikke konflikter alltid løst av kommunene. 
 
Figur 3: Uavklarte prioriteringer og konflikter på nasjonalt nivå (skravert) skyves ned til 
regionalt og kommunalt nivå for avklaring.  
 

 
Faggruppen mener at det bør utformes en tydeligere politisk strategi for den nasjonale 
utmarkspolitikken. Formålet med en slik strategi bør være å samordne den nasjonale 
politikken bedre i utmarka. Da blir politikken enklere å håndheve for regionale og lokale 
myndigheter og mer forutsigbar for brukerne. Dette kan bidra til færre konflikter og klarere 
rammer for samarbeid og interesseavveining.  
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Faggruppen mener at: 
 

• Regjeringen bør utforme en mer tydelig nasjonal utmarkspolitikk. Dette må 
gjenspeiles i lovgivningen som omhandler utmark. 

• Ansvaret for dette bør ligge hos KMD som har ansvar for kommunene. 
• Faggruppen anbefaler at den kommende versjonen av «De nasjonale forventningene til 

regional og kommunal planlegging» blir mer presis med hensyn til kommunenes 
prioriteringer i utmarksforvaltningen. 
 

6.12 Det bør oppnevnes et lovutvalg for utmark  
Etter faggruppens oppfatning er det behov for en mer grunnleggende gjennomgang av 
utmarkslovgivningen. Avsnitt 2.5 viser at utmarksforvaltningen er underlagt et komplekst 
lovregime med et stort antall sektorlover. Disse lovene er blitt forberedt av de respektive 
fagdepartementer med sikte på å ivareta deres spesifikke formål og ambisjoner. Det betyr at 
lovene ikke alltid er blitt sett i sammenheng med andre tilgrensende lover. Resultatet er at 
lovverket bidrar til det fragmenterte systemet av oppgaver, ansvar og myndighet som 
rapporten har behandlet i tidligere avsnitt.  
 
Faggruppen mener at denne tilstanden ikke bør vedvare. Gruppen foreslår: 
 

• Det bør oppnevnes et utvalg som får i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang av 
offentligrettslige lover og forskrifter innen utmarksforvaltningen. Formålet med en 
slik gjennomgang er at det legges et lovmessig grunnlag for en langt mer samordnet 
og effektiv forvaltning av utmarka.  

 
Utvalget bør ha som mandat å gjennomgå lovgivningen innen utmark med tanke på en større 
lovrevisjon. Det bør vurderes om det vil være tilstrekkelig med en bedre harmonisering og 
samordning av lover og rettsregler, uten at det foretas større og mer inngripende endringer i 
lovgivningen. Utvalget bør alternativt vurdere om det vil være hensiktsmessig å ha en særskilt 
lov for forvaltning av utmarksareal og -ressurser. Slike lover finnes i andre land som Sverige 
og New Zealand. Utvalget bør uansett foreta en særskilt gjennomgang av forholdet mellom 
plan- og bygningsloven og de forskjellige sektorlovene i utmarksforvaltningen. Siktemålet bør 
være å foreslå lovendringer som bidrar til bedre harmonisering og forenkling for både 
forvaltningen og brukerne. 

 

6.13 Tiltak– en oppsummering 
Nedenfor følger en oversikt over alle foreslåtte tiltak, kategorisert etter om det er behov for 
lovendring eller ikke og hvilket departement som er ansvarlig.  
 
 
Tiltak Uten 

lovendring 
Med 
lovendring 

Ansvarlig 

6.1 Flere oppgaver til kommunene 
Ansvar for verneområder i kommunene. 

 
X 

 
 

 
KMD/KLD 

Delegasjonsreglement/revisjon forskrift  X KLD 
Mer hensyn til naturbasert næringsutvikling X  KMD/LMD 
Fiske- og viltoppgaver til kommunen X  KLD 
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Avklare randsoner X  KMD/KLD 
    

6.2 Førstelinjeansvar for kommunene 
Mottak, videreformidling tilbakemelding på 
søknader 

 
X 

  
KMD 

Mottak, videreformidling tilbakemelding på klager X  KMD 
Veiledning til brukerne X  KMD 

    
6.3 Kapasitet og kompetanse i kommunene 
Systematisk opplæringstilbud  

 
X 

  
KMD/KLD 

Veileder utmarksforvaltning X  KMD 
    
6.4 Utmarksstyrer 
Etablere utmarksstyrer 

 
X 

  
KLD 

Styrene bør ha en strategisk rolle/delegasjon X  X KLD 
Utarbeide ny forvaltningsplan  X  KLD  
Fokus på alle forvaltningsoppgaver X  KLD 
Styrets og sekretariatets oppgaver  X   KLD 
    
6.5 IKT-løsninger for utmarksforvaltning  
Etableres et elektronisk søknadssystem 

 
X 

  
KMD 

Etableres en nasjonal portal X   KMD 
    
6.6 Rapportering og dokumentasjon 
Utvikle utmarksforvaltning i KOSTRA 

 
X 

 
KMD 

    
6.7 Naturoppsyn  
Forvaltningsmyndighetene tydeligere rolle 

 
X  

  
KLD 

Fylkesmannen samordner og bestiller oppsyn X   KLD 
SNO regionale enheter til fylkesmannen X   KLD 
Fjelltjenesten til SNO X   KLD/LMD 
Utrede Fjelloppsynet til SNO X  X  KLD/LMD 
    
6.8 Statsallmenninger 
Lovarbeid forvaltning statsallmenning 

  
X 

 
LMD 

    
6.9 Kunnskap om naturressurser 
Samordne databaser og fullføre kartlegging  

 
X 

 
KLD 

    
6.10 Uskiftet bo og fragmenterte eierforhold 
Tiltak for å definere rettmessige eiere 

 X JD 

    
6.11 Nasjonal utmarkspolitikk 
Samordnet nasjonal politikk 

  
X  

 
KMD 

Veileder  X  KMD 
    
6.12 Lovutvalg utmarksforvaltning X   KMD 
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VEDLEGG 1: ORGANISASJONER, FORVALTNINGSENHETER OG 
INTERESSEGRUPPER MED INNSPILL TIL FAGGRUPPEN. 
 
Organisasjonene og interessegruppene nedenfor har enten vært invitert til dialogmøter med 
faggruppen, selv tatt initiativ til møter eller kommet med skriftlige innspill. 
 
Bodø kommune 
Bodø og omegn Turistforening 
Den norske Turistforening 
Den norske økoturismeforening 
Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Finndalen Fjellstyre 
FNF Nordland 
Forum for natur og friluftsliv i Nordland 
Friluftslivets fellesorganisasjon 
Friluftsrådenes Landsforbund 
Fylkesmannen i Hedmark 
Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Oppland 
Fylkesmannskollegiet 
Grane næringsutvikling 
Hedmark fylkeskommune 
Jotunheimen nasjonalparkstyre 
KS 
Langsua nasjonalparkstyre 
Lesja Bondelag 
Lom Tamreinlag 
Midtre Nordland nasjonalparkstyre 
Møysalen Nasjonalparkstyre 
Nasjonalparkriket Reiseliv 
Natur Opplevingar AS 
Naturvernforbundet 
Naturvernforbundet, Nordland 
NHO Reiseliv 
Nord-Fron kommune 
Nordland Bonde- og småbrukarlag 
Nordland Bondelag 
Nordland reindriftssamers fylkeslag 
Nordland utmarkslag 
Nordlandsforskning 
Norges Bonde- og småbrukarlag 
Norges Bondelag  
Norges Jeger- og fiskerforbund 
Norges skogeierforbund 
Norsk Fjellstyresamband 
Norsk friluftsliv 
Norsk jeger- og fiskeforbund, Nordland 
Norske reindriftssamers Landsforbund 
Norskog 
NRL, Nordland 
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Oppland Bondelag 
Oppland fylkeskommune 
Ordfører- og rådmannsutvalget i Valdres 
Rondane nasjonalparkstyre 
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) 
Sametinget 
Sel Bonde- og småbrukarlag 
Sel Fjellstyre 
Sel og Vågå Bondelag 
Sjåk kommune 
Statens Naturoppsyn (SNO) 
Statskog 
Statskog, Salten 
Styringsgruppa for kommunemodernisering i Valdres  
Utmarkskommunenes sammenslutning 
Vestnorsk filmkommisjon 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
Vågå Tamrein  
Vågå Tamreinlag 
World Wildlife Fund (WWF) 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 15/15 12.02.2015 

 

Uttalelse - Regional plan for Dovrefjellområdet 

Vedlegg 

1 Regional plan for Dovrefjellområdet —høyring/offentleg ettersyn 

2 Reg.plan for Dovrefjellområdet - høring offentlig ettersyn 

3 Regional plan for Dovrefjellområdet – handlingsprogram 

4 Regional plan for Dovrefjellområdet — planomtale og konsekvensutredning 

5 Regional plan for Dovrefjellområdet —  plankart 

6 Regional plan for Dovrefjellområdet - mål og retningslinjer 

7 Særutskrift - Høring - Planprogram for regional plan for Dovrefjellområdet 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til offentlig ettersyn av forslag til regional plan for Dovrefjellområdet.  

 

Nesset kommune har følgende merknader til planforslaget slik det nå foreligger med buffersone (BF)5, 

Finsetlia og BS15, Torbuhalsen – Naustvika.   

 

Nesset kommune ber om at det vurderes nærmere om buffersone er riktig begrepet for oppgradering av 

merket tursti mellom Torbuhalsen og Naustvika. Det gis innspill om det kan være et alternativ å vise 

stitraseen som linjeobjekt og knytte bestemmelser om at f.eks utbedring og aktuelle tiltak skal vurderes 

og utformes i samarbeid med ulike forvaltningsorgan og interessegrupper for strekningen. 

Dersom begrepet buffersone (BS15) opprettholdes må sonen utvides slik at den dekker eksisterende 

merket stitrase.  

 

Nesset kommune har hatt flere saker om bruk av helikopter knyttet til filming av basehopping fra 

Kattahammeren i Eikesdal. Miljødirektoratet har signalisert at det kan vurderes mulighet for å tillate 

en slik aktivitet årlig, da i en tidsbegrenset periode.   

Nesset kommune foreslår at denne utfordringen beskrives i regional plan.  Siden Katthammeren ligger 

innenfor Eikesdalsvatnet LVO vil en eventuell ordning med tidsbegrenset landing med helikopter 

avklares nærmere ved rullering av forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell.  

 



Nesset kommune mener det er viktig at det åpnes for årlig rullering av handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammet bør omhandle tiltak som kan knyttes til samarbeid og informasjon. Et 

virkemiddel kan være å arrangere «Dovrefjellkonferanse» noen ganger i løpet av en valgperiode.   

 

 

  
 

 

Saksopplysninger 

Forslag til Regional plan for Dovrefjellområdet er sendt på høring med 1. mars 2015 som frist for å 

komme med merknader/innspill til planforslaget.  

 

Fylkeskommunene Oppland, Hedmark, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal 

fylkeskommune har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å lage en felles regional plan for 

Snøhetta og Knutshø. Hensikten med regional plan for Dovrefjellområdet er å forene mål om lokal 

omstilling og utvikling med nasjonale mål for en langsiktig og helhetlig forvaltning av fjellområdene. 

Sikring av villreinens leveområder for fremtiden er et viktig og vesentlig tema. Regional plan for 

Dovrefjellområdet omfatter areal i 10 kommuner.  

 

Regional plan for Dovrefjell består av følgende dokumenter.  

 

 Kunnskapsgrunnlaget 

Dokumentet inneholder informasjon som er relevant for planarbeidet og beskrivelse av temaer som 

skal inngå i konsekvensutredningen.  Planarbeidet tar utgangspunkt i oppdatert kunnskap om villreinen 

i planområdet. Her er NINA-rapport 800 « Villreinen i Snøhetta og Knutshø – status og leveområdet» 

et vesentlig dokument. Den viser ei ytre biologisk fundert leveområdegrense, helårsbeite, 

barmarksbeite, kalvingsområde, trekkområde, kulturminner/fangstanlegg.  I samlerapporten «Horisont 

Snøhetta» er resultater fra et større FoU-prosjekt oppsummert.  

 

 Planomtale og konsekvensutredning 

Dokumentet gir en beskrivelse av planområdet. Konsekvensutredningen omhandler vurdering av 14 

ulike temaer som f.eks landbruk, lokaldemokratiet/identitet, friluftsliv, naturmangfold og 

småkraftverk. 

 

 Mål og retningslinjer 

 

Det er lagt til grunn fire delmål  

A) Lokal forståelse, økt kompetanse og forankring av vern og ressursforvaltning. 

B) Sikre ei bærekraftig og langsiktig areal og ressursforvaltning 

C) Legge til rette for bærekraftig næringsutvikling 

D) Sikre lokal forvaltning av verneområdene  

 

Retningslinjer er delt inn i 

- Felles retningslinjer 

- for nasjonalt villreinområde (NVO) 

- for buffersonene (BS) 

- for bygdenæreområde (BO) 

- for område båndlagt etter naturmangfoldloven 

-   



Retningslinjene er retningsgivende for statlig, regional og kommunal planlegging og saksbehandling. I 

saker der det skjer fravik fra plankartet og/eller retningslinjene må det påregnes innsigelse fra 

sektormyndighetene.  

 

 Handlingsprogram – rulleres årlig 

Handlingsprogrammet inneholder forslag til tiltak knyttet til villreinen sin arealbruk og 

bestandsutvikling. Program for å følge med utvikling i ferdsel og annen bruk av planområdet og 

skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne.  

 

 Plankart som viser: 

- Nasjonalt villreinområde (NVO) 

- Buffersone  

- Bygdenære område(BO) som er område uten betydning for villreinen sin bruk av NVO 

- Verneområde – båndlagte områder 

 

Vurdering 

Fylkeskommunene arrangerte i januar 2015 en høringskonferanse på Oppdal der deler av 

kunnskapsgrunnlaget ble presentert og høringsforslaget ble gjennomgått og kommentert av forskjellige 

forvaltningsorgan og brukerinteresser.   

 

Nesset kommune har vært involvert i planprosessen ved flere anledninger. Det ble gitt uttalelse til 

planprogrammet, jfr k-sak 117/12. I mars 2014 ble det arrangert åpent informasjonsmøte i Eidsvåg.  

 

I Nesset er det foreslått to buffersoner: 

 

 BS5, Buffersone Finsetlia.  

Det gjelder område avsatt til alpinanlegg i kommuneplanens arealdel. Grensen for buffersona i 

snaufjellet/ Dalsida LVO  er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev av 

21.02.2014.   

 

 BS 15, Torbuhalsen - Naustvika 

Buffersona er lagt ved reguleringssona for Aursjømagasinet og åpner for å etablere sykkelsti på 

strekningen Torbuhalsen – Naustvika. 

 

Rådmannen vil trekke frem samarbeidsprosjektet mellom Nesset og Lesja. Ved å utbedre merket tursti 

mellom Aursjøhytta og Naustvika kan den tilrettelegges bedre for sykelister og turvandrere. 

Rådmannen er av den oppfatning at dette er et tiltak som bør kunne gjennomføres dersom ulike 

forvaltningsorgan og brukerinteresser har tett dialog og kan omforenes i hva som skal/bør utføres av 

tilrettelegging på strekningen. Miljøverndepartementet har i sitt forventningsbrev til regional planer for 

villreinområdene definert ulike soner. Rådmannen er litt i tvil om f.eks oppgradering av en tursti er av 

en slik karakter at det må vises som en buffersone på lik linje som eventuelt bygging av alpinanlegg i 

Finsetlia. Det bør vurderes om stitrasen mellom Naustvika og Torbuhalsen kan merkes som linjeobjekt 

der det eventuelt knyttes en kommentar i bestemmelsene. Det kan f.eks være vilkår for hvordan den 

skal utbedres for at stien skal bli bedre fremkommelig for sykelister. I kommuneplanen for Lesja er det 

lagt inn følgende bestemmelse for sykkelsti langs Aursjøen: «Skal utformes som enkel sti og 

opparbeides uten vesentlige terrenginngrep. Det tillates bru-løsning over bekker og våte partier. Det 

skal ikke legges fast dekke. Tiltaket skal avklares etter kulturminnelovens §9». 

 

Dersom buffersonen skal omfatte eksisterende merket tursti fra Naustvika – Torbuhalsen, må 

buffersonen utvides noe.   

 



Rådmannen vil og trekke frem aktiviteten med basehopping som skjer fra fjelltoppen Katthammeren i 

Eikesdal. Dette ble og omtalt ved kommunens uttalelse til planprogram i k-sak 117/12.  På bakgrunn 

av tidligere saker knyttet til bruk av helikopter for transport av filmutstyr og personell vil rådmannen 

foreslå innspill om at Katthammeren sammen med stien opp Bjørkskaret blir omtalt nærmere og 

presiseres at dette er en sak som må avklares ved rullering av forvaltningsplanen for verneområdene. 

  

Siden det legges opp til årlig rullering av handlingsprogrammet gir det mulighetene for en viss 

fleksibel plan. Under høringsmøtet på Oppdal ble det gitt innspill om behov for en årlig konferanse.  

Rådmannen mener at tiltak knyttet til samarbeid og utveksling av informasjon kan inngå i 

handlingsprogrammet og en kan f.eks ha ambisjon om minst to «Dovrefjellkonferanser» i løpet av en 

valgperiode.   

   

Økonomiske konsekvenser 

Ingen vesentlige 

 

Betydning for folkehelse 

Regional plan for Dovrefjellrådet har stor og viktig betydning for folkehelsa.   



OPPLAND
Nki fyIkeskommune

Til berørte partar

Regional plan for Dovrefjellområdet —høyring/offentleg ettersyn

I tråd med plan- og bygningslova§§ 5-2 og 8-3 blir forslagtil Regionalplanfor

Doverfjellområdet no lagt ut til offentleg ettersyn med bakgrunni følgjandevedtak i

Oppland fylkeskommune 18.11.2014, sak 133/14

Møre og Romsdalfylkeskommune17.11.2014, sak U-110/14

Sør-Trøndelagfylkeskommune25.11.2014, sak346/14

Hedmark fylkeksommune24.11.2014, sak265/14

Planforslageter utarbeidd i fellesskapav fylkeskommunaneetter bestillingfrå

Miljøverndepartementet i april 2007 om å utarbeide regionaleplanar for utvalde nasjonale

villreinområde i Norge.

Følgjandekommunar har areal innanfor planområdet: Alvdal, Folldal,Tynset, Dovre, Lesja,

Nesset,Rauma, Sunndal,Oppdal og Rennebu.

Bestillingsbrevetfrå Miljøverndepartementet gir overordna føringar for planarbeidet som er

konkretisert i planprogrammet. Planprogrammetvart fastsett av Klima-og

miljødepartementet hausten 2013.

Intensjonane med planen er å foreine mål om lokal omstillingog utviklingmed nasjonalemål

for ei langsiktigog heilskaplegforvaltningav fjellområda og sikringav villreinensine

leveområde.

Planenbestår av følgende dokument:

Kunnska s runnla et
Planomtale o konsekvensut reiin
Mål o retnin sliner
Plankart
Handlin s ro ram

Uttaler til planen

Einkan komme med innspelog kommentarar til alle plandokumenta. I høyringsuttalenebør

det presiserastkvafor innspelog merknader som gjeld planområdet i det heile, og kva som

gjeld spesifiktfor delområde/kommunar. Dette gjeld særlegder ein kommenterer felles mål,

IVMore og Romsdal
rylkeskommune c, Z



soneinndelingarog retningslinerfor planområdet. Plandokumentaer tilgjengelegelektronisk

på planen si nettsider:

htt : www.o land.no r villrein Dovrefellomradet Offentle etters n

Lenketil denne nettsida liggpå fylkeskommunanesine heimesider.Dokumenta kan ein også

få tilsendt ved å kontakte prosjektleiarTrond Stensby,mobnr. 911 61 458.

Plankarteter ogsålagt inn på:

htt : o en.innlands is.no og

htt : www. islink.no kart index.html?Viewer=GisLink

Høringsuttaler blir å sende til Oppland fylkeskommune innan 01.03.2015. 


Postadresse:


Opplandfylkeskommune

Regionalenheten

Postboks988

2626 L1LLEHAMMER

E-post:


ostmottak 0 land.or

Høyringskonferanse

I samband med høyringavil det bli arrangert ein ope høyringskonferansepå Oppdal,Skifer

hotell tysdag13. til onsdag14. januar 2015. Programfølgjer vedlagd. Påmeldingkan skjetil:

trond.stensb les'a.kommune.noinnan03.01.2015. Deltakingpå konferansener gratis,

medan reiseutgifter må dekkastav den enkelte. I utgangspunktetkan kvar part stille med

maks.2 deltakarar.

Cfre) , Med helsing

for Oppland Li for Hedmark for Møre og Romsdal ForSør-Trøndelag
fylkeskommune fylkeskommune fylkeskommune fylkeskommune

Gro Lundby Per Gunnar Sveen JonAasen Tore 0. Sandvik
Fylkesordfører Fylkesrådsleder Fylkesordfører Fylkesorclfører

Oppland Hedmark Møre og Romsdal Sør-Trøndelag
fylkeskommune fylkeskommune fylkeskommune fylkeskommune



 

Regionalenheten 
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REGIONAL PLAN FOR DOVREFJELLOMRÅDET - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

 

Forslag til 

VEDTAK 

1. Fylkesutvalget legger Regional plan for Dovrefjellområdet med plankart, planbeskrivelse og 

handlingsprogram datert 29.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill settes til 

01.03.15. Det fremmes likelydende forslag til vedtak i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og 

Hedmark fylkeskommuner. 

 

 

 

 

 

Rasmus O. Vigrestad 

 

Fylkesrådmann  

 Hjalmar Solbjør 

 Ass. fylkesrådmann 
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Bakgrunn:  
Flere av landets fylkeskommuner, deriblant Oppland fylkeskommune mottok i april 2007 et brev fra 
Miljøverndepartementet med anmodning om å utarbeide regionale planer for  
fjellområdene som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Departementet forutsatte at 
man i planen skulle avgrense et ”Nasjonalt villreinområde” og fastsette en langsiktig arealforvaltning 
som balanserer bruk og vern. I henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser vil planene være 
retningsgivende for kommunal planlegging og gi føringer for statlig og fylkeskommunal 
sektorplanlegging.  
 
Planområdet til den regionale planen berører 4 fylkeskommuner; Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag, 
Hedmark og Oppland. Disse 4 fylkeskommunene har derfor i fellesskap utarbeidet ”Regional plan for 

Dovrefjellområdet i tett samarbeid og dialog med berørte kommuner (Lesja, Dovre, Folldal, Alvdal, 
Tynset, Rennebu, Oppdal, Sunndal, Nesset, Rauma) og andre berørte parter.  
 
Planarbeidet er en revidering av gjeldende Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet og skal først og 
fremst kartfeste grensen til det nasjonale villreinområdet jf. Miljøverndepartementets 
godkjenningsbrev til Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet datert 05.03.09.    
 

Planarbeidet startet med utarbeiding av planprogram i 2011. Etter noe uenighet mellom 
fylkeskommunene ble planprogrammet endelig fastsatt av Miljøverndepartementet 02.10.2013. 
Planframlegget bygger på dette. 
 
Styringsgruppa for arbeidet er Dovrefjell nasjonalparkstyre (supplert med 2 fra villreinnemda) og 
ledes av Ola Røtvei, Ordfører i Oppdal kommune. De andre medlemmene er Arne Braut, Sør 
Trøndelag fylkeskommune. Aud Hove, Oppland fylkeskommune. Bengt Fasteraune, Dovre kommune. 
Gunn Randi Fjæstad, Hedmark fylkeskommune. Magnhild Vik, Rauma kommune. Merete Myhre 
Moen, Tynset kommune. Møyfrid Brendryen, Folldal kommune. Rolf Jonas Hurlen, Nesset kommune. 
Steinar Tronhus, Lesja kommune. Ståle Refstie, Sunndal kommune og Torill Melheim Strand, Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Marit Rolstad og Britt Marit Ståland representerer villreinnemda i 
styringsgruppa. Fylkesmennene har møte og talerett.  Trond Stensby hos Lesja kommune har utført 
prosjektledertjenester og stått for utarbeidelse av plankart og plandokument. 
 
Innledningsvis i planprosessen er det avholdt ca. 40 møter fordelt på åpne møter, møte med parter 
og kommuner. Det vil også bli avholdt en to dagers høringskonferanse i Oppdal i januar 2015.  Planen 
bygger på et kunnskapsgrunnlag bestående bl.a. av NINA – rapport 800: «Villreinen i Snøhetta og 
Knutshøområdet» og «Horisont Snøhetta» som er sluttrapporten til et flerårig FoU arbeid på villrein 
og ferdsel i Dovrefjellområdet.    
 
 
Målsetting med planarbeidet  
Hovedmålet for planarbeidet er fastsatt gjennom Miljøverndepartementets bestillingsbrev fra april 
2007:  
 
”Fylkesdelplanen (regional plan) skal fastlegge en langsiktig og helhetlig strategi for 
arealforvaltningen i planområdet. Planen skal forene målene om lokal omstilling og utvikling med 
nasjonale mål om en helhetlig forvaltning av fjellområdene og sikring av villreinens leveområder.” 
 
Styringsgruppa har lagt Miljøverndepartementets bestilling til grunn og formulert denne 
hovedmålsetting for arbeidet:  
 
«Målet med den regionale planen for Dovrefjellområdet er å sikre ei bærekraftig og langsiktig areal- 
og ressursforvalting i planområdet. Dette innebærer å ivareta fjelløkosystemet med villreinen som 
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nykkjelart, sikre inngrepsfrie naturområde, sikre kulturminne og kulturlandskap og legge til rette for 
eit aktivt friluftsliv. Det skal kunne leggast til rette for bærekraftig næringsutvikling i planområdet 
som bidrag til å sikre livskraftige bygdesamfunn. Dette skal skje på ein slik måte at det ikkje reduserer 
verneverdiane.»  
 
 
Der er i tillegg satt følgende delmål:  
 

 Lokal forståing, auka kompetanse og forankring av vern og ressursforvalting.  

 Sikre ei bærekraftig og langsiktig areal- og ressursforvaltning.  

 Legge til rette for bærekraftig næringsutvikling.  

 Sikre lokal forvaltning av verneområdene.  
 
  
Planarbeidet for Dovrefjellområdet har hatt følgende delmål: Villreinen skal sikres tilstrekkelige 
leveområder for en levedyktig bestand i et langsiktig perspektiv. Planen skal sikre en konsekvent 
behandling av planforslag i planområdet og kommuner, grunneiere og næringsliv skal gis forutsigbare 
rammer for utvikling. Planen skal sikre en konsekvent behandling av planforslag i planområdet.  
 
Store deler av planområdet er vernet og i verneområdene er det verneforskrifter og 
forvaltningsplaner som i hovedsak styrer bruken av områdene. Den regionale planen vil først få 
virkning dersom vernemyndigheten gir tillatelse til en plan eller tiltak.  
  
Regional plan for Dovrefjellområdet er utarbeidet etter plan- og bygningslovens kap. III. Det betyr at 
planen skal være resultat av en politisk avveging mellom ulike sektorinteresser og det er 
Fylkestingene i Oppland, Møre- og Romsdal, Sør Trøndelag og Hedmark som skal vedta planen. 
Fylkesrådmennene har det faglige ansvaret for utarbeidelse av planforslag, fremskaffe 
kunnskapsgrunnlag og sørge for at alle berørte parter blir involvert i planprosessen.  
 
Planen deler området inn i soner: Nasjonalt villreinområde, Buffersone og Bygdenære områder.  
Hele planområdet er preget av at det er kort avstand fra fjell- og fjordbygder og inn til områder med 
villrein. Den korte avstanden mellom fjell og bygd gjør at det derfor ofte ikke plass til randsone 
mellom bygdesona og nasjonalt villreinområde. Bruken av randsone er derfor begrenset til de 
områder der det er praktisk mulig og der det er hensiktsmessig å ha ei buffersone mellom 
villreinområdene og de bygdenære områder.  
 
 
Handlingsprogrammet  
Handlingsprogrammet er grovmasket og omhandler overordna bruk av planen. I følge plan- og 
bygningsloven skal handlingsprogrammet rulleres årlig.   
Handlingsprogrammet har disse hovedpunktene: 1)Program for å følge med på villreinen sin 
arealbruk og bestandsutvikling, 2)Program for å følge med på utviklingen av ferdsel og annen bruk av 
området, 3)Besøksstrategi for Dovrefjellområdet, 4)Kulturminner og 5)Årsmelding. 
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Offentlig ettersyn og høring 
Planen legges ut på høring og offentlig ettersyn med to dokument:  
- Planomtale med konsekvensutredning (KU), datert 29.09.14 

- Plankart med soneinndeling, datert 29.09.14 

- Mål og retningslinjer, datert 29.09.14  

- Handlingsprogram datert 24.10.14  
 
Det vises også til følgende nettside der man kan laste ned plankart og temakart over infrastruktur, samt 

planhefte med retningslinjer. Her finner man også alle møtereferat og annen informasjon om 

prosessen: http://www.oppland.org/rpvillrein/Dovrefjellomradet/ 
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1.0 Innleiing 
Regional plan for Dovrefjellområdet består av følgjande delar: 

 Planomtale med konsekvensutgreiing 

 Planføresegner 

 Plankart 

 Handlingsprogram. 

Dette dokumentet gjer greie for handlingsprogrammet. 

Plan- og bygningslova § 8-1 seier m.a. følgjande:  

«Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. 

Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet og rulleres årlig.» 

Dette gjev at handlingsprogrammet skal innehalde forslag til konkrete tiltak for 
gjennomføring av planen. Hovudmålet med regional plan for Dovrefjellområdet er: 

«Målet med den regionale planen for Dovrefjellområdet er å sikre ei bærekraftig og 
langsiktig areal- og ressursforvalting i planområdet. Dette innebærer å ivareta 
fjelløkosystemet med villreinen som nykkjelart, sikre inngrepsfrie naturområde, sikre 
kulturminne og kulturlandskap og legge til rette for eit aktivt friluftsliv. 

Det skal kunne leggast til rette for bærekraftig næringsutvikling i planområdet som 
bidrag til å sikre livskraftige bygdesamfunn. Dette skal skje på ein slik måte at det 
ikkje reduserer verneverdiane.» 

Vidare er det sett opp følgjande delmål: 

A. Lokal forståing, auka kompetanse og forankring av vern og ressursforvalting. 
B. Sikre ei bærekraftig og langsiktig areal- og ressursforvaltning. 
C. Legge til rette for bærekraftig næringsutvikling. 
D. Sikre lokal forvaltning av verneområda. 

Det er tiltak i sjølve planen som i hovudsak vil bidra til å oppfylle målsettingane i 
planen. Desse tiltaka er: 

 Fastsetting av grensene for eit nasjonalt villreinområde (leveområde for villrein) der det 
ikkje skal etablerast nye byggjeområde/-tiltak utanom det som skjer i landbruket. 

 Differensiert bruk av buffersoner for sikring av villreinen sine leveområde, og vidare 
utvikling av område viktige for nærings- og samfunnsutvikling. 

 I dei bygdenære område vil den regionale planen ikkje innskrenke kommunen si mynde 
som planstyresmakt.  

Tiltaka i den regionale planen er, som det går fram av opplistinga ovanfor, av 
forvaltingsmessige karakter som ikkje skal følgjast opp med konkrete utbyggingar 
eller organisatoriske grep. Særleg dei villreinfaglege måla i planen er sikra ei god 
oppfylling på denne måten.  
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Handlingsprogrammet er derfor prega av tiltak knytt til dokumentasjon, overvaking og 
formidling: 

 Program for å følgje med på villreinen sin arealbruk og bestandsutvikling. 

 Program for å følgje med utvikling i ferdsel og anna bruk av planområdet. 

 Skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne. 

Når det gjeld målet om «bærekraftig næringsutvikling» kan planregimet i nokon grad 
gje rammevilkår, men det er i stor grad opp til andre aktørar å etablere nye og 
vidareutvikle eksisterande verksemder. Mål og verkemiddel i det regionale arbeidet 
med næringsutvikling  er både omfattande og samansett. For å oppfylle målet om å 
leggje til rett for berekraftig næringsutvikling vil det vera tenleg å konkretisere dette i 
ein besøksstrategi for Dovrefjellområdet. 

2. Tiltak 

2.1 Program for å følgje med på villreinen sin arealbruk og 
bestandsutvikling. 
Bakgrunn Villreinen sin arealbruk og bestandssituasjon er dokumentert 

gjennom ulike program og prosjekt i regi av villreinutval og 
offentlege instansar som NINA og SNO. 
Gjennom Overvakingsprogrammet for hjortevilt er det er 
etablert faste opplegg med minimumsteljingar, kalvteljingar og 
strukturteljingar.  

Tiltak 1 Faste opplegg med minimumsteljingar, kalvteljingar og 
strukturteljingar av villreinflokkane gjennom 
overvakingsprogrammet for hjortevilt. 

Ansvar Villreinutvala i Snøhetta og Knutshø, NINA, SNO. 
Kostnad/finansiering Viltfondet, SNO. 

Tiltak 2 Vidareføring av arbeidet med kartlegging av villreinen sin 
arealbruk i planområdet. 

Ansvar Styringsgruppa for FoU-prosjekta i Snøhetta og Knutshø, 
samt Norsk Villreinsenter som sekretariat. 

Kostnad/finansiering Partane i FoU-samarbeidet. 
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2.2 Program for å følgje med utvikling i ferdsel og anna bruk av 
planområdet. 
Bakgrunn Nyare forsking og overvaking har sett på samanhengen 

mellom menneskeleg ferdsel og villreinen sin arealbruk. Den 
menneskelege ferdsla har blitt registrert ved hjelp av 
spørjeundersøkingar, automatiske og visuelle teljingar og 
bruk av GPS-teknologi. 

Tiltak Vidareføring av arbeidet med kartlegging av menneskeleg 
ferdsel i planområdet. 

Ansvar Styringsgruppa for FoU-prosjekta i Snøhetta og Knutshø, 
samt Norsk Villreinsenter som sekretariat. 

Finansiering Partane i FoU-samarbeidet. 

 

2.3 Besøksstrategi for Dovrefjellområdet 
Bakgrunn Miljødirektoratet har lagt til grunn at det skal utarbeidast 

besøksstrategiar for dei store verneområde. Slike 
besøksstrategiar skal klårleggje behovet for informasjon, 
tilrettelegging og informasjon. Vidare skal besøksstrategien 
leggje grunnen for å ta i bruk verneområda som ei 
merkjevare og ein ressurs i lokalsamfunna si 
næringsutvikling. Besøksstrategien må vege bruken opp mot 
ansvaret ein har for å ta vare på verneverdiane. 
 

Tiltak Det blir utarbeidd ein besøksstrategi for Dovrefjellområdet 
med fokus på: 

 Behov for tilrettelegging og informasjon. 

 Kanalisering av ferdsla. 

 Dei besøkande sine ynskjer og behov. 

 Samhandling med friviljuge organisasjonar og 
kommersielle aktørar. 

 Merkevarebygging og næringsutvikling. 

 Utvikling av viktige innfallsportar. 

 Tålegrenser for landskap og villrein. 
Ansvar Nasjonalparkstyret 
Finansiering Miljødirektoratet, fylkeskommunen 
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2.4 Kulturminne 
Bakgrunn Kulturminna står i ein særstilling som berarar av historisk 

kunnskap og verdiar. Kulturminna gjev slik perspektiv til dei 
problemstillingar og val vi står ovanfor i forvalting av 
planområdet. 
Det vil såleis ha stor verdi at utvalde kulturminne blir aktivt 
skjøtta og tilrettelagd for fomidlingsføremål. I den 
samanhengen er det også viktig med eit utval av kulturminne 
som ikkje berre er knytt til fangstkultur, og med geografisk 
spreiing til kvar av fylka. Sæterkulturen representerer ei 
særleg rik historie i bruken av våre fjell. Likeins har ulike 
vegfar vore viktige for utviklinga i regionen og kontakten 
mellom dei ulike bygdene. Hendingane frå siste verdskrigen 
er av stor interesse for landet og folk i dei ulike kommunane.  

Tiltak 1 Skjøtsel og tilrettelegging av ein kulturminnelokalitet i kvart 
av dei fire fylka med fordeling på følgjande tema: 

 fangskultur 

 sæterkultur 

 vegfar 

 hendingar frå siste verdskrigen. 
Ansvar Oppland fylkeskommune, Møre og Romsdal 

fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Hedmark 
fylkeskommune. 

Finansiering Fylkeskommunane, nasjonalparkstyret. 

Tiltak 2 Oppdatering av Askeladden. Det er til dels store mengder 
med registerte data for kulturminnelokalitetar som ikkje er 
lagt inn i databasen. 

Ansvar Fylkeskommunane. 
Finansiering Fylkeskommunane. 

Tiltak 3 Registrering av kulturminne. Delar av planområdet er i liten 
grad kartlagt for kulturminne. Det er viktig å gjennomføre nye 
kartleggingar av kulturminne for å betre den samla oversikta 
over kulturminneverdiane i planområdet. 

Ansvar Fylkeskommunane. 
Finansiering Fylkeskommunane. 
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2.5 Årsmelding 
Bakgrunn Planområdet er stort og samansett. Kommunane møter til 

dels ulike problemstillingar i si arealforvalting. Det blir 
behandla ei på tal stor mengde saker kvart år. 

Tiltak Det er behov for ei årleg samanstilling av kommunane si 
arealforvalting i planområdet. Dette kan presenterast i ei 
årsmelding for planområdet. Her kan også anna relevant 
informasjon knytt til villrein, ferdsel og næringsutvikling 
takast med.  

Ansvar Oppland fylkeskommune 
Finansiering Fylkeskommunane. 

 

3 Økonomi 
Gjennomføring av handlingsprogrammet er avhengig av løyvingar i den enkelte 
fylkeskommune, og for samarbeidande aktørar. 
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Føreord 
Forslag til Regional plan for Dovrefjellområdet er utarbeidd i samarbeid mellom fylkeskommunane Sør- 

Trøndelag, Oppland, Møre og Romsdal og Hedmark, samt dei berørte kommunene Oppdal, Rennebu, 

Dovre, Lesja, Sunndal, Rauma, Nesset, Tynset, Alvdal og Folldal.   

Det har tidlegare vore utarbeidd ein Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet, fyrste gong godkjend i 2002. Ei 

rullering av fylkesdelplanen vart godkjend av Miljøverndepartemente i mars 2009, og då under 

føresetnad av ein snarleg revisjon for å fastsette grenser for det nasjonale villreinområdet,  etter ein 

oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for villrein i planområdet. 

Arbeidet med eit planprogram tok til seint i 2011, og planprogrammet vart fastsett av 

Miljøverndepartementet i 02.10.2013. Arbeidet med planforslaget har pågått sidan. 

Arbeidet er koordinert av ei eiga styringsgruppe med Nasjonalparkstyret for Dovrefjell og i tillegg to 

medlemmar frå Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø: 

Part Medlem Vara 
Dovre kommune Bengt Fasteraune Inger Lise Vorkinn 

Folldal kommune Møyfrid Brendryen Egil Eide 

Lesja kommune Steinar Tronhus Hanne Alstrup Velure 

Nesset kommune Rolf Jonas Hurlen Audhild Nauste 

Oppdal kommune Ola Røtvei Heidi Pawlik Carlson 

Rauma kommune Magnhild Vik Arne Hop 

Sunndal kommune Ståle Refstie Janne Merete R. Seljebø 

Tynset kommune Merete Myhre Moen Bersvend Salbu 

Hedmark fylkeskommune Gunn Randi Fjæstad Arnfinn Nergård 

Møre og Romsdal fylkesk. Toril Melheim Strand Steinar Reiten 

Oppland fylkeskommune Aud Hove Lasse Lehre 

Sør-Trøndelag fylkesk. Arne Braut Hanne Moe Bjørnbet 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Marit Rolstad  

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Britt Marit Ståland  

Fylkesmannen i Hedmark Tom Hjemsæteren (observatør)  

Fylkesmannen i Møre- og Romsdal Bjarne Otnes (observatør)  

Fylkesmannen i Oppland Marit Vorkinn (observatør)  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Stein-Arne Andreassen (observatør)  

Også Bjørm Rangbru frå Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har bidrege i planarbeidet. Det er etablert ei eiga 

faggruppe til støtte for planarbeidet, med medlemmar frå kommunane og berørte brukarinteresser. 

Fylkeskommunane sine medarbeidarar har delteke i planarbeidet: 

 Jon Halvor Midtmageli, Oppland fylkeskommune 

 Hanne Thingstadberget, Hedmark fylkeskommune 

 Tove Gaupset, Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 Johnny Loen, Møre og Rosmdal fylkeskommune 

I planprosessen er det halde 35 møte med kommunar, opne møte, partsmøte, møte i faggruppe, 

prosjektgruppe og styringsgruppe. Trond Stensby (frikjøpt frå Lesja kommune) har vore prosjektleiar. 

Styringsgruppa sender no sitt forslag til Regional plan for Dovrefjellområdet over til fylkeskommunane 

for vidare behandling, offentleg ettersyn og sluttbehandling. 

Hjerkinn 23. juni 2014 

Ola Røtvei 

leiar i styringsgruppa  
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1. Innleiing 

1.1 Målet med planarbeidet 
Regional plan for Dovrefjellområdet er tredje generasjons plan for dette området. Den fyrste planen 

vart godkjend ved kronprinsregentens res. av 03.05.2002. Gjeldande Fylkesdelplan for 

Dovrefjellområdet vart godkjend av Miljøverndepartementet i brev av 05.03.2009. 

Miljøverndepartementet stilte i godkjenningsbrevet krav om ein snarleg revisjon av planen for å få 

fastsett grensene for det nasjonale villreinområdet.  

Rammer for planarbeidet er lagt i Planprogram for Regional plan for Dovrefjellområdet, fastsett av 

Miljøverndepartementet i brev dagsett 02.10.2013. 

 
  1. Setesdal-Ryfylke 
  2. Setesdal Austhei 
  3. Skaulen Etnefjell 
  4. Våmur-Roan 
  5. Brattefjell-Vindeggen 
  6. Blefjell 
  7. Hardangervidda 
  8. Norefjell-Reinsjøfjell 
  9. Oksenhalvøya 
10. Fjellheimen 
11. Nordfjella 
12. Lærdal-Årdal 
13.Vest-Jotunheimen 
14. Sunnfjord 
15. Førdefjella 
16. Svartebotnen 
17. Ottadalsområdet 
18. Snøhetta 
19. Rondane 
20. Sølnkletten 
21. Tolga Østfjell 
22. Forollhogna 
23. Knutshø 
24. Svalbard 

Figur 1. Inndeling av villreinområde i Norge 

Med bakgrunn i eit større utgreiingsarbeid, «Villrein og samfunn» (VISA), har Stortinget i behandling av 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) slutta seg til at det for å sikre villreinen varige leveområde blir 

utarbeidd regionale planar for dei 9 største villreinområda i landet. Desse villreinområda skal ha status 

som nasjonale villreinområde (NVO): 

 Setesdal Ryfylke,  
 Setesdal Austhei,  
 Hardangervidda,  
 Nordfjella,  
 Ottadalsområdet,  
 Rondane, Sølnkletten,  
 Snøhetta,  
 Knutshø,  
 Forollhogna. 

 

Vidare er det sagt at fleire av dei nasjonale villreinområda skal inngå i to "europeiske villreinregioner" 

som speglar villreinbestandane si innvandringshistorie.  

Europeisk villreinregion nord skal bestå av dei nasjonale villreinområda: 
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 Rondane,  
 Snøhetta,  
 Knutshø og  
 Sølnkletten.  

 

Europeisk villreinregion sør skal bestå av dei nasjonale villreinområda: 

 Setesdal Ryfylke,  
 Setesdal Austhei,  
 Hardangervidda og  
 Nordfjella.  

 
Planarbeidet skal ta utgangspunkt i ein oppdatert kunnskap om villreinen i planområdet. Det har vi fått i 
NINA-rapport 800 Villreinen i Snøhetta og Knutshø – status og leveområde (NINA 2012). Rapporten 
viser: 

 Ei ytre biologisk fundert leveområdegrense (BFL) 

 Heilårsbeite 

 Barmarksbeite 

 Kalvingsområde 

 Trekkområde 

 Kulturminne relatert til fangst på villrein. 
 

Hovudmålet for planarbeidet er fastsett gjennom Miljøverndepartementets 

bestillingsbrev (jf. avsnitt 2.3): ”Fylkesdelplanen (vår merknad: den regionale planen) skal fastlegge en 

langsiktig og helhetlig strategi for arealforvaltningen i planområdet. Planen 

skal forene målene om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål om en helhetlig forvaltning av 

fjellområdene og sikring av villreinens leveområder.” 

 
Planarbeidet har følgjande delmål: 

 Villreinen i dei to villreinområda Snøhetta og Knutshø skal sikrast tilstrekkelege leveområde for 
å oppretthalde ein levedyktig bestand, i eit langsiktig perspektiv. 

 I planarbeidet skal ein i tillegg vurdere bruken av operative mål for å ivareta viktige 
funksjonsområde i villreinområda og den europeiske villreinregionen. 

 Kommunar, grunneigarar og næringsliv skal gis føreutseielege rammer for si utvikling innanfor 
planområdet. 

 Planen skal sikre ein konsekvent behandling av planforslag innan ulike deler av planområdet. 
 

1.2 Om regional plan 
Føresegner om regional plan er behandla i plan- og bygningslova kap. III.  

I plan- og bygningslova §8-1 heiter det: 

«Regional planmyndighet skal utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i den regionale 

planstrategien. 

Kongen kan gi pålegg om å utarbeide regional plan for bestemte virksomhetsfelt, tema eller geografiske 

områder og gjennom forskrift fastsette nærmere bestemmelser om innhold, organisering og om planen 

skal godkjennes av Kongen. 

Til regional plan skal det utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. 

Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet og rulleres årlig.» 
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Vidare gjev plan- og bygningslova at godkjenning av regionale planar som hovudregel skal skje etter 

vedtak gjort av regional planmyndigheit, dvs. fylkestinget. I saker der statlige myndigheiter har 

vesentlege innvendingar ut frå sine interesser, kan dei be departementet foreta nødvendige endringar. 

Også kommunar som blir direkte berørt av planen kan krevje at saka blir lagt fram for departementet. 

Departementet kan i tillegg på eige initiativ, viss det er nødvendig for å ivareta nasjonale interesser, 

foreta endringar i ein regional plan. 

1.2 Om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova 
Plan- og bygningslova stiller særlege krav til saksbehandling, dokumentasjon og vurdering av planer og 

tiltak etter plan- og bygningsloven.  

Regional plan er heimla i plan- og bygningslovens kapittel 8, § 8-1 til § 8-4. Kravet til 

konsekvensutredning er hjemlet i § 8-3, tredje ledd. «Regionale planer med retningslinjer eller rammer 

for framtidig utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for 

miljø og samfunn, jf. § 4-2, andre ledd.» 

§ 4-2, andre ledd sier: «For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for 

framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 

planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning- av planens virkninger 

for miljø og samfunn.» 

Dette innebærer at oversiktsplaner som avklarer hovedgrepene i den fremtidige arealbruken omfattes 

av kravet om konsekvensutredninger. Konsekvensutredningen skal utarbeides på grunnlag av fastsatt 

planprogram, jf. § 4-1, og gi en beskrivelse og vurdering av planens konsekvenser for miljø og samfunn 

på et overordnet regionalt nivå. For regionale planer med lav detaljeringsgrad vil det særlig være 

virkningene av foreslåtte utbyggingsstrategier og av de samlede virkningene av planens arealendringer 

som vil måtte utredes. Det skal vurderes og beskrives hvordan forslag til retningslinjer eller rammer som 

omfatter utbygging vil påvirke miljø og samfunn. 

Konsekvensutgreiinga skal ta utgangspunkt i føreliggjande kunnskap, og nødvendig oppdatering av 

denne. Der kor slik kunnskap ikkje føreligger om viktige forhold skal de i nødvendig grad innhentas ny 

kunnskap (jf. § 9 i Forskrift om konsekvensutredninger). 

Konsekvensutgreiinga tar utgangspunkt i det fastsatte planprogrammet og gjev ei omtale og vurdering 

av planen sine konsekvensar for relevante miljø- og samfunnstema. Den regionale planen er ein 

overordna plan som i ikkje tek stilling til konkrete nye utbyggingsområde. Fokuset i 

konsekvensutgreiinga er på heilskapen i arealsonering og retningsliner for arealbruk innanfor disse 

sonene. Avgrensninga av nasjonalt villreinområde og konsekvensane for villrein er viktig.  

I konsekvensutgreiinga skal det gjevast ei vurdering eit «0-alternativ» dvs. ein uendra situasjon som no, 

og konsekvensane av planforslaget. Det skal også leggast fram forslag til avbøtande tiltak. 

I tillegg stiller naturmangfoldlova § 7 krav om vurdering av konsekvensane for økosystem, naturtypar og 

arter (miljørettsprinsippa), jf. naturmangfaldlova §§ 8-12. Dette gjeld: 

 Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 

 «Føre var»-prinsippet (§ 9) 

 Økosystemtilnærming og samla belasting (§ 10) 

 Kostnader ved redusert miljøkvalitet skal berast av tiltakshavar (§ 11) 

 Bruk av miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar (§ 12). 
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1.3 Miljøverndepartementet sitt bestillingsbrev (12.04.2007) og andre 

føringar frå departementet 
Miljøverndepartementet følgde opp Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) med et bestillingsbrev til 

fylkeskommunane i april 2007. I bestillingsbrevet ber departementet om at det blir utarbeidd 

fylkesdelplanar (vår merknad: regionale planar) for ei heilskapleg forvaltning av fjellområda som er 

spesielt viktige for villreinen si framtid i Norge. 

Som nemnd innleiingsvis seier Miljøverndepartementet i brevet at hovudføremålet med planlegginga 

”er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for forvaltningen av prioriterte fjellområder som 

er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. Planene skal forene målene om lokal omstilling og 

utvikling med nasjonale mål om en helhetlig forvaltning av fjellområdene og sikring av villreinens 

leveområder”. 

Bestillingsbrevet frå Miljøverndepartementet gir også ein del føringar for form og innhald i planen: 

”Planene bør oppfylle følgende kriterier: 

• Tilstrekkelige arealer utenfor villreinens leveområde må inngå i planområdet, slik at det kan foretas en 

helhetlig og samlet avveining av de ulike brukerinteresser. 

• Det bør utarbeides konkrete strategier for bl.a. avgrensing av fritidsbebyggelse og reiselivsanlegg, på 

tvers av kommune- og fylkesgrenser. 

• For å gi klare og entydige rammer for den kommunale arealplanlegging, er det viktig at omfang og 

lokalisering av framtidig utbygging konkretiseres på kart og i retningslinjer. 

• Det skal legges vekt på å unngå oppsplitting av de nasjonale villreinområdene.  

• Det skal fokuseres på å opprettholde og utbedre mulighetene for vandring og utveksling av villrein 

mellom tilstøtende nasjonale villreinområder innenfor de europeiske villreinregionene. 

• Det skal avklares omfang og lokalisering av virksomhet og tiltak i influensområdet til de nasjonale 

villreinområdene. I planvurderingene bør en ta utgangspunkt i eksisterende utbygging og infrastruktur. 

Potensialet for verdiskaping som ligger i videreutvikling av kulturmiljøer og eksisterende 

tettsteder/bygdesentra bør vurderes grundig. 

Det skal kartfestes en klar grense for de nasjonale villreinområdene hvor ny utbygging bør unngås. I 

tillegg må det gjøres en avgrensning mellom randområdet, der utbygging, ferdsel og annen aktivitet 

vil kunne påvirke leveområdet direkte, og bygdenære områder, der slik direkte påvirkning er mindre 

framtredende.” 

På møte i Miljøverndepartementet 20.08.07 ble det avklart at fylkesdelplanane (regionale planar) ikkje 

skal fastsette et konkret utbyggingsnivå. Departementet meiner at ein slik detaljeringsgrad først skal 

skje ved utarbeiding av kommunedelplanar. 

Miljøverndepartementet har i brev av 2. april 2008 føreteke ei presisering i forhold til ivaretaking av 

villreininteressene i planprosessane. Departementet peikar på at det er fleire aktørar som har interesser 

når det gjelder villrein, bl.a. villreinutval og grunneigarorganisasjonar, men at det er villreinnemndene 

som er tildelt ansvaret for å sjå til at nasjonale villreininteresser blir ivareteke og følgd opp på 

regionalt nivå. 

Miljøverndepartementet har i brev dagsett 11.04.11 presisert at det i arbeidet med dei regionale 

planane for villreinområda m.a. skal vurdere omsynet til naturvern og naturmangfald, og då særleg 

vurdering etter miljørettsprinsippa i naturmangfaldlova §§ 8 -12, jf. § 7. 
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1.4 Andre statlege og regionale føringar 
Vi refererer her dei viktigaste statlege og regionale styringsdokumenta som berører denne regionale 

planen: 

 St.meld. nr.. 21 (2004-2005): Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 

I St.meld. nr.. 21 (2004-2005) er det å sikre villreinens leveområde satt opp som eit nasjonalt 

resultatmål. I Stortingsmeldinga signaliserer regjeringa at den vil gje villreinområde som er spesielt 

viktige for arten si framtid i Norge status som ”Nasjonale villreinområder”. Avgrensing og innhald skal 

avklarast gjennom regionale planprosessar.  

 

 St.meld. nr. 26 (2006-2007) – Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand  

Signala frå tilsvarande stortingsmelding i 2004-2005 blir følgd opp: ”Regjeringa vil vidareføre arbeidet 

for å bevare nødvendige leveområde for villrein. Dette inneber blant anna at kunnskapsgrunnlaget om 

villreinens leveområde vil bli forbetra. Regionale planprosessar skal avklare spørsmål om avgrensning og 

innhold knyttet til det enkelte område.” 

 ”Destinasjon Norge” Regjeringens reiselivsstrategi (april 2012) 

Frå her har vi henta følgjande: «Kombinasjonen av storslått natur og kulturarv i landskapet utgjør et 

viktig fundament og fortrinn for reiselivsnasjonen Norge. Regjeringen vil forsterke satsingen på natur- 

og kulturarvbasert reiseliv. Norsk natur er i særklasse og en hovedårsak til at mange velger Norge som 

reisemål. Potensialet for verdiskaping basert på natur og kultur er derfor stort.  

Verdensarvområder, fjordlandskapet og andre kulturlandskap langs kysten og innlandet, nasjonalparker 

og andre naturområder, fugle- og dyrelivet og den arktiske naturen er eksempler på områder som 

sammen med mat- og bygningskultur representerer store opplevelsesverdier.» 

 Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområde 

En interdepartemental arbeidsgruppe har lagt fram et forslag til handlingsplan som har vært ute på 

høring. Rapporten peiker på viktige utfordringar for den framtidige forvaltninga av verneområda. For å 

løyse desse utfordringane blir det føreslege ei rad med tiltak som m.a. styrka forvaltning, en større grad 

av ”adaptiv” forvaltning og tiltak retta mot lokalsamfunn, lokale og regionale myndigheiter. 

Handlingsplanen ligger nå i departementet for behandling. 

 Forvaltningsmodell for nasjonalparkar og andre stor verneområde 

Det er etablert eit Nasjonalparkstyre for Dovrefjell med representasjon frå kvar kommune og kvar 

fylkeskommune, som har areal innanfor verneområda. Vidare er det tilsett to nasjonalparkforvaltarar. 

Desse er tilsett hjå Fylkesmannen i Oppland, men underlagd nasjonalparkstyret i faglege og 

forvaltningsmessige spørsmål. 

 Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 

Miljøverndepartementet kom i august 2013 ut med ein «Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv». 

 Strategi for mineralnæringen 

Næringsdepartementet kom i mars 2013 med ein eigen strategi for mineralnæringa med følgjande 

hovudintensjon: «Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i. 

Dette er bakgrunnen for at vi nå legger frem en strategi for mineralnæringen.» 

 Regionale planstrategiar 
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o Oppland fylkeskommune 2012-2016 (fylkestinget 19.06.2012) 

o Hedmark fylkeskommune 2012-2015 (kgl.res. 24.05.2013) 

o Sør-Trøndelag fylkeskommune 2012-2015 (Miljøverndepartementet 03.09.2013) 

o Møre og Romsdal fylkeskommune 2012-2016 (Miljøverndepartementet 13.08.2013) 

 

 Stortinget: 23.03.1999 Sak: Regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelingar på 

Østlandet - Regionfelt Østlandet.  

Vedtak 318: «Hjerkinn skytefelt legges ned i samsvar med pkt. 7.2 i St.meld. nr. 11 (1998-99) som ledd i 

en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell gjennom Sunndalsfjella nasjonalpark, som forlengelse 

av Dovrefjell nasjonalpark, og landskapsområder vestover fra Rondane nasjonalpark, jf. Ny landsplan for 

nasjonalparker i St.meld. nr. 62 (1991-92).» 

 Miljøverndepartementet, brev dagsett 15.08.2013 

«Departementets konklusjon  

Departementet trekker sin merknad til planprogrammet knyttet til Snøheimvegen, datert 4.oktober 

2012. Vi ber om at videre regional omtale av Snøheimvegen avventer beslutningen om hva som skal skje 

med vegen.» 

 Verneplan for Hjerkinn skytefelt, oppstartsmelding, Fylkesmannen i Oppland, 01.07.2013 

 St.prp. 1S MD/FD 2014-2015, vedrørande Hjerkinn skytefeltet. 
St.prp. seier at forsøket med skyttelbuss til Snøheim skal halde fram t.o.m. 2017. På bakgrunn av 

erfaringane med forsøket skal det takast stilling til om vegen skal oppretthaldast. St.prp. seier at andre 

vegar i skytefeltet «skal sanerast som føresett». 
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2. Planområdet 
Planområdet er avgrensa med utgangspunkt i Snøhetta villreinområde og Knutshø villreinområde. 

Planområdet omfattar areal i fylka Oppland, Hedmark, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, innanfor dei 

10 kommunane: 

 Lesja 

 Dovre 

 Folldal 

 Alvdal 

 Tynset 

 Rennebu 

 Oppdal 

 Sunndal 

 Nesset 

 Rauma. 

I tabell 1. er det sett opp nokre arealtal for planområdet. 

Tabell 1. Arealtal for planområdet 

Type km2 

1 Planområdet 7451 

2 Biologisk leveområde (etter NINA-rapport 800)  

 2.1 Snøhetta 3721 

 2.2 Knutshø 2067 

 2.3 Sum biologisk leveområde (etter NINA-rapport 800) 5788 

3 Nasjonalt villreinområde (utkast)  

 3.1 Snøhetta 3656 

 3.2 Knutshø 1752 

 3.3 Sum nasjonalt villreinområde (utkast) 5408 

4 Buffersoner 233 

5 Sum nasjonalt villreinområde og buffersoner 5641 

6 Verneområde i planområdet 4449 

2.1. Plangrensa 
Plangrensa er lagt i eintydige element i landskapet. Grense er trekt vidt, for å sikre at alle areal som kan 

vera viktig for villreinen si overleving på lang sikt blir omfatta av planen. I tekst er plangrensa definert 

slik:  

 Rauma frå E136 (Åndalsnes) til Lesjaskogsvatnet  
 Gudbrandsdalslågen frå Lesjaskogsvatnet til Jore sitt utløp  
 Jore til E136  
 E 136 til E6 (Dombås)  
 E6 til fylkesveg 29 (Hjerkinn)  
 fylkesveg 29 til riksveg 3 (Alvdal)  
 riksveg 3 til Innset  
 fylkesveg 508 frå Innset til E6  
 E6 til E70 (Oppdal )  
 E70 til Vinndøla  - Vinndøla til Driva - Driva til fylkesveg 62 (Sunndalsøra)  
 fylkesveg 62 til strandline Sunndalsfjorden  
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 strandline Sunndalsfjorden til fylkesveg 62  
 fylkesveg 62 til fylkesveg 660 (Eidsvåg) – strandline Langfjorden til fylkesveg 64 (forbi Åfarnes)  
 fylkesveg 64 til strandline Isfjorden  
 strandline Isfjorden til Rauma sitt utløp (Åndalsnes). 

Der planområdet grenser mot andre vedtekne regionale planar er det samanfallande plangrense mot 

desse planområda. Dette gjeld  

 Regional plan for Rondane – Sølnkletten 
 Regional plan for Forollhogna 
 Regional plan for Ottadalsområdet. 

2.2. Hovudinnhald i den regionale planen 
Den regionale planen utgjer: 

 Planomtale med rammer, retningsliner og konsekvensutgreiing. 

 Plankart. 

 Kunnskapsgrunnlag. 

 Handlingsprogrammet. 
 
Den regionale planen viser følgjande regionale soner: 

 Nasjonalt villreinområde (Snøhetta NVO1, Knutshø NVO2) 

o Avgrensinga av området følgjer i store trekk biologisk fundert leveområdegrense (BFL) 

frå NINA-rapport 800 (NINA 2012) 

o Avvik frå BFL: 

o I området Myrin – Anderbergshø fordi villreinen i liten grad nyttar området og at dette 

er eit område med hyttebygging, som også har verdi som lokalt friluftsområde på Lesja. 

o Hjerkinn – utbygde område i tilknyting til tidlegare gruvedrift og forsvaret sine 

bakkeaktivitetar. 

o Kvitdalen – Dalholen. Villreinen nyttar dette område i liten grad, samstundes som 

området har verdi for landbruk og organisert ferdsel. 

o Savalen og områda aust for Savalen – område med barmarksbeite, ligg som ei øy i 

barskogen, ikkje viktig som leveområde for villrein. 

o Sæterfjellet – lagt ut til område for råstoffutvinning i Kommunedelplan for Oppdal. 

o Dindalen aust- område med aktiv sæterdrift og turisthytta Dindalshytta. 

o Finsetlia – området godkjend av departementet for alpinanlegg i Kommunedelplan for 

Nesset. 

o Verma – godkjend reguleringsplan for hyttebygging. 

o Bjorli – etablert arealbruk som alpinanlegg og fritidsbustader - godkjend i 

Kommuneplan for Lesja. 

 Buffersoner (BS1-BS14) 

o Buffersoner er lagt ut der det er avvik frå BFL for å retningsliner for arealbruk og ferdsel 

slik at dette ikkje påverkar villreinen sin bruk av NVO. Gjeld BS1 – BS7, og BS14. 

o Andre område der topografien ikkje legg hindringar for utbygging innåt eller ferdsel inn 

i NVO. Gjeld BS8- BS13 

 Bygdenære område (BO) er område utan betydning for villreinen sin bruk NVO. 

Det er utarbeidd mål og retningsliner for dei ulike regionale sonene. 

Arealbruken i Hjerkinn skytefelt vil bli avklart i ein verneplan etter naturmangfaldlova. Arbeidet med 

verneplanen er sett i gang, og Fylkesmannen i Oppland er ansvarleg for denne prosessen. 
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2.3 Verneområde 
I tabell 2 er det gjeve ein oversikt over område verna etter naturmangfaldlova (tidlegare naturvernlova 

o.a.): 

Tabell 2. Verneområde etter naturmangfaldlova (nml) eller viltlova (vl) i planområdet for Regional plan 

for Dovrefjellområdet. 

Område Lovverk Kommunar Areal km
2 

Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark nvll Dovre, Lesja, Nesset, Sunndal, Oppdal 1699 

Knutshø landskapsvernområde nvl Tynset, Folldal, Dovre, Oppdal 910 

Dalsida landskapsvernområde nvl Lesja, Rauma, Nesset 648 

Eikesdalsvatnet landskapsvernområde nvl Rauma, Nesset, Sunndal 471 

Åmotan – Grøvudalen landskapsvernområde nvl Sunndal, Oppdal 154 

Fokstugu landskapsvernområde nvl Dovre, Lesja 79 

Jora landskapsvernområde nvl Lesja 50 

Åmotsdalen landskapsvernområde nvl Oppdal 13,4 

Romsdalen landskapsvernområde nvl Rauma, Norddal 136 

Sandgrovbotn – Mardalsbotn biotopvernområde vl Rauma, Nesset 142 

Torbudalen biotopvernområde vl Nesset, Sunndal 94 

Jutneset landskapsvernområde nvl Nesset 2,063 

Stakkengfonna naturreservat nvl Nesset 0,509 

Slettsvaet nvl Rauma 1,159 

Nordre Snøfjelltjørn naturreservat Nvl Oppdal 2,9 

Flåman naturreservat nvl Folldal, Dovre, Oppdal 29 

Fokstumyra naturreservat nvl Dovre 17 

SUM 4449,031 

 

Områda blir forvalta etter eigne verneforskrifter, forvaltingsplanar og skjøtselsplanar for det enkelte 

området. Miljødirektoratet fastset kven som er forvaltingsstyresmakt for det enkelte området. 

2.3.1 Verneplan for Hjerkinn skytefelt 

Fylkesmannen i Oppland har i oppstartsmelding dagsett 01.07.2013 varsla oppstart av verneplanarbeid 

for Hjerkinn skytefelt etter naturmangfaldlova § 42, 1. ledd. Av fylkesmannen si oppstartsmelding går 

det fram at følgjande lovføresegner/retningsliner vil gjeld fram til verneplanprosessen er fullført: 

«Behandling av søknader om tillatelse (naturmangfoldloven § 44, 1. ledd) 

 Når verneplanarbeidet er kunngjort kan et forvaltingsorgan (f.eks. kommunen) uten videre avslå en 

søknad om tillatelse til et tiltak i et område som inngår i verneforslaget (f.eks. søknad om bruk av 

snøskuter etter motorferdselloven, eller byggesøknad etter plan‐ og bygningsloven). Det ligger i dette at 

begrunnelsen for avslaget kan bestå i en henvisning til vernearbeidet. Dette er ikke til hinder for at saken 

kan behandles fullt ut, men skal hindre at det gis en tillatelse som går på tvers av vernearbeidet. Det 

heter i loven at “tillatelse kan bare gis dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for forslaget”. I 

tilfeller der det er vanskelig for sektormyndigheten (f.eks. kommunen) å avgjøre hvorvidt et tiltak kan 

virke inn på verneverdiene, bør saken forelegges vernemyndigheten (i dette tilfellet Fylkesmannen i 

Oppland). Dette følger av forvaltingens generelle utredningsplikt. 

Innføring av meldeplikt (naturmangfoldloven § 44, 2. ledd) 
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Miljøvernepartementet kan fastsette meldeplikt for tiltak som ikke trenger tillatelse etter annen lov, 

enten samtidig med eller etter kunngjøring av at verneplanarbeidet igangsettes. Slik meldeplikt kan 

f.eks. gjelde ulike typer organisert ferdsel og motorferdsel som ikke trenger tillatelse fra kommunen 

etter motorferdselloven. Meldeplikten kan gjøres generell eller begrenses til visse tiltak eller områder. På 

denne måten kan vi få oversikt over hvilken belasting ulike deler av området har til ulike tider på året og 

bedre grunnlag for å vurdere om det er behov for tiltak av hensyn til verneverdier. Meldeplikt betyr ikke 

at det må sendes søknad om å gjennomføre tiltak, men det kan settes krav om at tiltaket ikke kan settes 

i verk før en viss tid etter at melding er gitt. Innføring av meldeplikt kunngjøres på samme måte som 

verneforslaget. 

Innføring av midlertidig vern (naturmangfoldloven § 45) 

Naturmangfoldloven åpner for at departementet kan innføre midlertidig vern, dersom det er nødvendig 

for å hindre skade på verneverdier. Overfor private grunneiere og rettighetshavere som blir berørt av 

vedtaket, gjelder forvaltingslovens regler om enkeltvedtak. 

Ferdselsrestriksjoner pga. eksplosivrydding 

Eksplosivrydding har vært og vil være en sentral aktivitet i Forsvarsbygg sitt tilbakeføringsarbeid, helt 

fram til planlagt avslutning i 2020. I den perioden eksplosivryddingen pågår er sikkerhetsrestriksjoner og 

ferdselsforbud i terrenget rundt pågående aktivitet nødvendig. Restriskjonsnivået vil variere fra år til år, 

avhengig av hvor ryddearbeidet pågår. For 2013 er det ferdselsrestriksjoner i ulike områder fra og med 

3. juni til og med 8. november (se www.forsvarsbygg.no/hjerkinn).» 
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3 Konsekvensutgreiing 

3.1 Generelt 
Plan- og bygningslova stiller særlege krav til saksbehandling, dokumentasjon og vurdering av planer og 

tiltak etter plan- og bygningsloven.  

Kravet til konsekvensutredning er lagd i § 8-3, tredje ledd. «Regionale planer med retningslinjer eller 

rammer for framtidig utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens 

virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2, andre ledd.» 

I tillegg stiller naturmangfoldlova § 7 krav om vurdering av konsekvensane for økosystem, naturtypar og 

arter (miljørettsprinsippa), jf. naturmangfaldlova §§ 8-12.  

3.2 Kunnskapsgrunnlaget 
Eit viktig premiss for dette planarbeidet er at det var godkjend fylkesdelplan for området i 2002 og i 

2009, og at det er eit godkjend kunnskapsgrunnlag i botn for desse planane. Dette er også knytt til 

utgreiingar gjort i samband med verneplanprosessen for Dovrefjell og Sunndalsfjella. 

Miljøverndepartementet peikte i sitt godkjenningsbrev av 05.03.2009 likevel på at kunnskapsgrunnlaget 

for villrein ikkje var godt nok. Dette er no på plass gjennom NINA-rapport 800 Villreinen i Snøhetta og 

Knutshø – status og leveområde. I tillegg har ein fått samlerapporten Horisont Snøhetta som eit resultat 

av eit større FoU-prosjekt i tilknyting nedlegging av Hjerkinn skytefelt og spørsmål om framtidig bruk av 

området. 

Elles er det nytta følgjande kunnskapskjelder i planarbeidet: 

 Møte med kommunar og berørte partar 

 Statistisk Sentralbyrå 

 Askeladden (Riksantikvaren si kartteneste/database for kulturminne) 

 Naturbase (Miljødirektoratet si kartteneste/database for naturverdiar) 

 Vegkart frå vegvesen.no 

 ATLAS (NVE si kartteneste/database). 

 KILDEN (Skog og Landskap si kartteneste/database). 

I planomtalen er det gjeve ei framstilling av relevante fagtema i tråd med planprogrammet. Det er såleis 

på plass eit tilfredsstillande kunnskapsgrunnlag for utarbeiding og behandling av Regional plan for 

Dovrefjellområdet. 
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3.3 Landbruk 
Status I planområdet er 382490 daa dyrka mark. Det er organisert 

beitebruk på 5303 km2. Talet på beitedyr i 2012 var 66182 sau 
og lam, samt 2134 storfe. Sauetalet er 17,12 pr km2. Det er ca. 
65 sætrar i drift, mot nærere 1000 når sætringa hadde sitt 
største omfang. Ca. 2000 personar, eller 18 % av dei sysselsette i 
kommunane i planområdet, er sysselsett i landbruket med 
ringverknader. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Utviklinga i landbruket vil følgje generelle trender og 
rammevilkår for landet. 

Konsekvensar av planen Det blir ikkje lagt restriksjonar på landbruksdrift eller –tiltak. 
Tilleggsnæringar kan bli underlagd ei strengar vurdering ift. 
konsekvensane for villrein i NVO og buffersoner. 

Avbøtande tiltak Ingen. 

 

3.4 Næringsutvikling, lokal økonomi, utbygging 
Status Den økonomiske veksten i kommunane i planområdet er mindre 

enn for landet elles. Folketalet i planområdet går ned, og ein 
større del av folkesetnaden er busett i regionsentra. Talet på 
sysselsette har gått ned i kommunane i planområdet frå 2008 til 
2012. Andelen av sysselsette i privat sektor går ned. 
 
Hyttebygging og reiseliv er viktige næringar i planområdet. Talet 
på fritidsbustader i planområdet er 5453. I perioden 2000 – 
2012 auka talet på fristidsbustader i planområdet med 1018 
einingar. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Trendane i samfunnsutviklinga og den økonomiske utviklinga vil 
framleis vera gjeldande. 

Konskevensar av planen Restriksjonar på arealbruken vil i nokon grad redusere 
lokalsamfunna sitt økonomiske handlingsrom og t.d. val av 
alternative utbyggingsområde. Noko som kan gje mindre 
negative konsekvensar ved at trendane i planområdet blir 
forsterka. 

Avbøtande tiltak Utnytte og forsterke innsatsen for samfunns- og 
næringsutvikling. Utarbeide målretta og fleksible arealplanar i 
dei bygdenære områda. 
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3.5 Lokaldemokrati og identitet 
Status Kommunane er planstyresmakt for sine område. Innbyggarane i 

planområdet har ein identitet, og eit «eigarskap» knytt til sine 
område. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Kommunane kan forvalte sine område i tråd med gjeldande 
fylkesdelplan.  

Konsekvensar av planen Kommunen sitt handlingsrom som planstyresmakt blir litt 
innskrenka ift. gjeldane fylkesdelplan. Innbyggarane kan i nokon 
grad oppleve at identitet og «eigarskap» blir redusert gjennom 
planprosessen 

Avbøtande tiltak Ingen. 

 

3.6 Forsvaret 
Status Forsvaret har installasjonar og aktivitet på Snøhetta, ved 

Snøheim og i tilknyting heimevernet. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Forsvaret si verksemd held fram som før. 

Konskevensar av planen Forsvaret si verksemd held fram som før. 

Avbøtande tiltak Ingen. 

 

3.7 Friluftsliv 
Status Planområdet har eit omfattande friluftsliv med anlegg, 

tilrettelegging og ferdsel knytt til fotturar, skiturar, jakt og fiske, 
fjellklatring, kiting, elvesport, basehopping, sykling, 
hundekøyring, bruk av hest, jakthundprøver og tematisk 
friluftsliv. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Friluftslivet kan halde fram som før i tråd med gjeldande 
fylkesdelplan. 

Konskevensar av planen Tilrettelegging av friluftsaktivitetar i buffersonene skal 
kanalisere ferdsla bort frå NVO. Dette kan i enkelte tilfelle gje 
reduserte valmoglegheiter for ulike aktørar innan friluftslivet, 
men er likevel i hovudsak basert på friviljuge ordningar. 

Avbøtande tiltak Ingen. 

 

3.8 Kulturminne 
Status I planområdet er det registrert 4829 

kulturminne/kulturminnelokalitetar, 7829 SEFRAK-registrerte 
bygningar og 240 vedtaksfreda bygningar og anlegg. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Kulturminna blir forvalta i tråd med gjeldande fylkesdelplan. 

Konsekvensar av planen Den regionale planen vil føreslå tiltak i handlingsprogrammet 
for skjøtsel, tilrettelegging og informasjon. 

Avbøtande tiltak Skjøtselsplanar for enkelte lokalitetar, og nye kartleggingar. 
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3.9 Naturmangfald 
Status I planområdet er det registrert 11 kritisk truga artar, 52 sterkt 

truga artar og 142 sårbare artar. Det  to villreinområde i 
planområdet med levedyktige bestandar i god kondisjon. Leve- 
og funksjonsområda for villrein er under press som følgje av 
store naturinngrep og menneskeleg ferdsel. 4449 km2 er verna 
etter naturmangfaldlova og tidlegare lovar. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Naturmangfald og villreinen sine leveområde vil bli forvalta i 
tråd med gjeldande fylkesdelplan. Verneområda blir forvalta 
etter gjeldande verneforskrifter. 

Konsekvensar av planen Forvalting av villreinen vil skje med grunnlag i ein oppdatert 
kunnskap om villreinen sin arealbruk og bestandssituasjon. 
Verneområda blir forvalta etter gjeldande verneforskrifter. 

Avbøtande tiltak Følgje med i villreinen sin arealbruk og bestandsutvikling. 

 

3.10 Landskap 
Status Landskapet i planområdet består av 8 hovudregionar med i alt 

14 underregionar. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Landskapet vil bli forvalta i tråd med gjeldande fylkesdelplan. 
Attgroing av natur- og kulturlandskapet vil halde fram. 

Konskevensar av planen Den regionale planen føreslår ikkje tiltak som vil endre 
landskapet. Attgroing av natur- og kulturlandskapet vil halde 
fram. 

Avbøtande tiltak Skjøtsel og landskapspleie på prioriterte lokalitetar. 

 
 

3.11 Drift av eksisterande anlegg for kraftproduksjon 
Status I planområdet er det regulerte nedbørsfelt/kraftkonsesjonar i 

Aura-, Grytten-, Einnuna- og Orklavassdraget, med tilhøyrande 
nett. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Drift av kraftanlegga er styrt av offentlege konsesjonar. 

Konskevensar av planen Drift av kraftanlegga er styrt av offentlege konsesjonar. 

Avbøtande tiltak Ingen. 

 

3.12 Småkraftverk 
Status Det er berre eit fåtall planar for utbygginga småkraftverk. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Godkjenning av planar om utbygging og drift av småkraftverk 
skjer etter plan- og bygningslova og vassresurslova. 

Konskevensar av planen Godkjenning av planar om utbygging og drift av småkraftverk 
skjer etter plan- og bygningslova og vassresurslova. 

Avbøtande tiltak Ingen. 
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3.13 Uttak av mineral og lausmassar 
Status Det er i rad mindre masseuttak til lokale veg- og byggjeføremål. 

På Sæterfjellet eit område sett av til framtidig uttak av skifer. 
Området er bandlagd med krav om utarbeiding av 
reguleringsplan, og delar av området er regulert. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Uttak av mineral og lausmassar vil skje etter gjeldande 
fylkesdelplan. 

Konsekvensar av planen Den regionale planen legg ikkje opp til restriksjonar i 
eksisterande uttak, eller godkjende planar om uttak. 

Avbøtande tiltak Ingen. 

 

3.14 Samferdsel 
Status Eit omfattande nett av offentleg og private vegar, og jernbaner 

går gjennom planområdet. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Bruk av vegnettet vil skje i tråd med gjeldande fylkesdelplan, og 
forvaltingsregime for verneområde og Hjerkinn skytefelt.  

Konsekvensar av planen Bruk av vegnettet vil skje i tråd med gjeldande fylkesdelplan, og 
forvaltingsregime for verneområde og Hjerkinn skytefelt. 

Avbøtande tiltak Ingen 

 

3.15 Samfunnstryggleik 
Status Det er m.a. risiko for større hendingar som skadeflaum, 

lausmasseskred, snøskred og trafikkulukker i planområdet. 

Konsekvensar av «0-alternativet» Samfunnstryggleiken kan ivaretakast i tråd med gjeldande 
fylkesdelplan. 

Konskevensar av planen Den regionale plan vil ikkje legge føringar som påverkar 
samfunnstryggleiken. 

Avbøtande tiltak Ingen. 
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3.16 Miljørettsprinsippa 
Forholdet til miljørettsprinsippa, jf. naturmangfaldlova § 7 er vurdert tabell 3. 

Tabell 3. Vurdering av tiltaket etter miljørettsprinsippa i naturmangfaldlova §§ 8-12 

§§ Relevans Vurdering 

8. (kunnskapsgrunnlaget) Ja Kunnskapsgrunnlaget er oppdatert gjennom NINA-rapport 
nr 800 og Naturbase, og tilstrekkeleg for å kunne vurdere 
konsekvensane av planen. 

9. (føre-var-prinsippet) Ja I kunnskapsgrunnlaget er det gjort greie for nokre trugsmål 
mot villreinen sine leveområde. Poenget med den 
regionale planen er i nokon grad å vera «føre-var» m.t.p. 
presset mot villreinen sine leveområde. 

10. (økosystemtilnærming og 
samla belastning) 

Ja I kunnskapsgrunnlaget er det gjort greie for nokre trugsmål 
mot høgfjellsøkosystemet. Poenget med den regionale 
planen er å redusere omfanget og konsekvensane av desse 
trugsmåla. 

11. (kostnadene ved 
miljøforringels skal bæres av 
tiltakshaver) 

Nei  

12. (miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder) 

Nei  

 

4.17 Samla vurdering av konsekvensane 
Dei samla vurderinga av konsekvensane byggjer på sju-delt gradering: 

 Sterkt positive konsekvensar 

 Positive konsekvensar 

 Svakt positive konsekvensar 

 Ingen konsekvensar 

 Svakt negative konsekvensar 

 Negative konsekvensar 

 Sterkt negative konsekvensar. 

Ei samla vurdering av konsekvensane er vist tabell 4. 
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Tabell 4. Konsekvensar av Regional plan for Dovrefjellområdet. 

Tema Konsekvensar av 
«0-alternativet) 

Konsekvensar av 
planforslaget 

Avbøtande tiltak 

Landbruk Ingen Svakt negative Ingen 

Næringsutvikling, lokal 
økonomi, utbygging 

Ingen Svakt negative 
 

Utnytte og forsterke innsatsen for 
samfunns- og næringsutvikling. 
Utarbeide målretta og fleksible 
arealplanar i dei bygdenære områda. 

Lokaldemokrati og 
identitet 

Ingen Svakt negative Ingen 

Forsvaret Ingen Ingen Ingen 

Friluftsliv Ingen Svakt negative Ingen 

Kulturminne Ingen Svakt positive Skjøtselsplanar for enkelte lokalitetar, 
og nye kartleggingar. 

Naturmangfald Ingen Svakt positive Følgje med i villreinen sin arealbruk 
og bestandsutvikling. 

Landskap Ingen Ingen Skjøtsel og landskapspleie på 
prioriterte lokalitetar 

Drift av eksisterande 
anlegg for 
kraftproduksjon 

Ingen Ingen Ingen 

Småkraftverk Ingen Ingen Ingen 

Uttak av mineral og 
lausmassar 

Ingen Ingen Ingen 

Samferdsel Ingen Ingen Ingen 

Samfunnstryggleik Ingen Ingen Ingen 

Forholdet til 
miljørettsprinsippa 

Ingen Ingen Ingen 

Samla vurdering Ingen Svakt positive - 

 

Konklusjon. 

Den regionale planen vil samla sett gje svakt positive konsekvensar for miljø- og samfunn i det villreinen 

får eit litt større og noko meir føreutseieleg leveområde enn det som er sikra i gjeldande fylkesdelplan. I 

tillegg er det positivt at kunnskapsgrunnlaget for villrein er oppdatert.  

Det er og positivt at kommunane får meir føreutseielege rammer for si arealplanlegging. 

For andre samfunnsinteresser kan den regionale planen neppe i nemneverdig grad seiast å ha verken 

negative eller positive konsekvensar. 
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1. Mål og retningsliner 
 

1.1 Overordna mål for arealbruken 
 
Målet med den regionale planen for Dovrefjellområdet er å sikre ei bærekraftig og langsiktig areal- 

og ressursforvalting i planområdet. Dette innebærer å ivareta fjelløkosystemet med villreinen som 

nykkjelart, sikre inngrepsfrie natur område, sikre kulturminne og kulturlandskap og legge til rette for 

eit aktivt friluftsliv. 

Det skal kunne leggast til rette for bærekraftig næringsutvikling i planområdet som bidrag til å sikre 

livskraftige bygdesamfunn. Dette skal skje på ein slik måte at det ikkje reduserer verneverdiane. 

1.2. Delmål 
 

Dette blir konkretisert med følgjande målområde: 

A. Lokal forståing, auka kompetanse og forankring av vern og ressursforvalting 

Dette innebærer: 

 Mest mogleg lik forvaltingspraksis i likeverdige område i heile planområdet. 

 Auke kompetansen om natur- og kulturverdiar i planområdet og formidle dette lokalt. 

 Gje informasjon om og tilrettelegging av natur- og kulturverdiar. 

B. Sikre ei bærekraftig og langsiktig areal- og ressursforvaltning 

Dette innebærer: 

 Ivaretaking av villreinen sine leveområde også utanfor område verna etter 

naturmangfaldlova, og ikkje legge opp til aktivitet som aukar ferdsla i villreinen sine 

leveområde. 

 Sikring og synleggjering av kulturminne og kulturlandskap. 

 Sikring og tilrettelegging av areal til friluftsliv og rekreasjon. 

 Oppretthalde ei aktiv landbruksdrift og bruk av verkemidlar i landbruket for å sikre 

kulturlandskap og biologisk mangfald. 

 

C. Legge til rette for bærekraftig næringsutvikling 
 

Dette innebærer: 

• Satsing på tradisjonelt landbruk og nye næringar med utspring i tradisjonell 

landbruksdrift. 

• Betre utnytting av reiselivspotensialet knytt til fjellområde, seterdalar og levande bygder. 

• Profilere og utvikle ”Dovrefjell” som omgrep. 

• Verdsette landbruket si betydning i forhold til å ivareta verneformålet kulturlandskap og 

opphavet til dette og bruke verkemidlar i landbruket til dette. 

 

D. Sikre lokal forvaltning av verneområdene 
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Dette innebærer: 

• Kompetanse og ressursar i lokalt forvaltningsorgan og i kommunene må sikrast. 

• Videreutvikle ei meir helskapleg forvalting i Dovrefjellområdet som omfatter 

informasjon, oppsyn, skjøtsel, tilrettelegg og overvakning 
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2. Retningsliner 

2.1 Felles retningsliner 
Det regionale plankartet og desse retningslinene er retningsgjevande for statleg, regional og 

kommunal planlegging og saksbehandling. Dersom kommunen vil fråvike planen, må kommunen 

pårekne motsegn frå myndigheiter på fylkesnivå.  Den regionale planen er ein overordna og 

grovmaska plan, som ikkje fangar opp alle lokale forhold.  Det vil derfor være nødvendig å tilpasse 

plangrenser, føresegner og retningsliner i kommunane si juridisk bindande planlegging.  Dersom 

hovudprinsippa i den regionale planen blir fråvike i  kommunal planlegging, skal spørsmålet bli teke 

opp med statlege og fylkeskommunale myndigheiter tidleg i planprosessen. 

Verknad av planen 

a. Etter plan‐ og bygningslova (PBL) § 8‐2 skal regionale planar leggjast til grunn for regionale 

organ si verksemd og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i regionen. 

b. Rettsleg bindande arealbruk blir fastlagt i den kommunale arealplanlegginga etter plan‐ og 

bygningslova. 

c. Tidlegare godkjende kommuneplanar, kommunedelplanar og reguleringsplanar innafor 

planområdet gjeld uavhengig av denne regionale planen. 

d. Verna område som nasjonalparkar, landskapsvernområde og naturreservat har bindande 

forskrifter etter naturmangfaldlova og skal ha retningsliner gjevne i eigne forvaltningsplanar. 

Retningslinene i denne planen gjev ingen tillegg ut over desse. 

e. Utanfor verneområda kan landbruk utøvast innanfor rammene av jordlova og anna gjeldande 

lovverk og kommunale planar. 

Planområdet er avsett  til: 

 Nasjonalt villreinområde (Snøhetta NVO1, Knutshø NVO2) 

 Buffersoner (BS1-B13) 

 Bygdenære område (BO) er område utan betydning for villreinen sin bruk NVO. 

Verneområde etter naturmangfaldlova mfl. er vist som: 

 bandlagde område. 

2.1.1 Samordning av forvalting 

Forvalting av areala i planområdet skjer etter plan- og bygningslova , naturmangfaldlova og andre 

aktuelle lover. Normalt skal saker bli behandla etter det strengaste regelverket fyrst, og 

forvaltingsorgana skal elles gjennom gjensidig informasjon sørgje for ei effektiv og fullført 

saksbehandling. Ved motstrid mellom føresegner gjeve med heimel i plan- og bygningslova og 

føresegner heimla i naturmangfaldlova er det reglane etter naturmangfaldlova som gjeld. 

Det er etablert eit eige Nasjonalparkstyre for Dovrefjell med representasjon frå kvar kommune og 

kvar fylkeskommune, som har areal innanfor verneområda. Forvalting etter plan- og bygningslova og 

forvalting etter naturmangfaldlova skjer no i høvesvis kommunen og nasjonalparkstyret. Ansvaret for 

forvalting og oppfølging av den regionale planen konkretiseres på følgjande måte: 

• Hovudansvaret for å følgje opp retningslinene i den regionale planen ligg hos 



6 
 

fylkeskommunane og kommunane. 

• Fylkeskommunane  har eit særskild ansvar for å følgje opp handlingsprogrammet.  Dette 

bør skje i nært samarbeid med andre aktørar, særleg nasjonalparkstyret. 

Prinsippa for forvalting i verneområdene er beskrevet mer detaljert i ”Forvaltingsplan for 

verneområdene på Dovrefjell”. 

2.1.2 Retningsliner for kommunane si arealplanlegging 

Retningsliner for kommunal planlegging 

Kommunane blir rådd til å vedta retningsliner om estetisk utforming av bygg i sæterdalar, viktige 

kulturlandskapsområde og for spreidd utbygging elles.Kommunane blir også rådd til å innføre 

samordna føresegner for bruk av camping/caravan og bubilar. 

Den regionale planen skal leggast til grunn ved kommunane si behandling av plan- og byggesaker, og 

andre saker knytt til areal- og ressursbruken.  Intensjonane i den regionale planen skal leggast til 

grunn; om nødvendig bør kommunen innføre byggje- og deleforbud etter plan- og bygningslova § 13-

1 i venting på revidert kommuneplan, dersom dette er nødvendig for å gjennomføre intensjonane i 

den regionale planen. 

Kommunane har ansvar for at alle nye arealplanar, utbyggingssaker og inngrepssaker som kan 

påverke villreinen sine livsvilkår, skal normalt bli å sende til villreinnemnda og villreinutvalet for 

høyring. 

Retningsliner for behandling av dispensasjonssaker 

Ved behandling av dispensasjon frå kommuneplan eller reguleringsplan etter §§ 19-1 – 19-4 i plan- 

og bygningslova skal kommunane leggje vekt på å følgje opp retningslinene i den regionale planen.  

Endringar i areal- og ressurspolitikken skal ikkje skje ved dispensasjonar, men ved å ta opp planane til 

revisjon. 

Kommunen kan vurdere tilbygg, uthus og anneks på eksisterande, godkjende og utbygde 

fritidseigedomar utanfor regulert felt. Søknadar blir å behandle som dispensasjon uansett storleik på 

tiltaket, og det må gjerast ei konkret vurdering av kva som kan tillatast ut frå omsyn til villrein, 

busetnaden si eksponering og lokalisering (snaufjell/skog), terreng, nærleik til vatn og vassdrag og 

tilpassing til kringliggjande busetnad. Kommunane blir rådd til å vurdere behovet for utarbeiding av 

særskilde føresegner for geografiske avgrensa område, alternativt utarbeide retningsliner for 

dispensasjon. 

Retningsliner for vegar 

Vegutbetringar og nye vegar som aukar høvet til bilkøyring og ferdsel inn i villreinen sine leveområde 

skal som hovudregel ikke bli bygt. Dersom dette skjer skal behovet for ferdselsreguleringer ved bom 

og restriksjonar på brøyting bli vurdert.  Eksisterande vegar som er bygt i landbrukssamannheng, inn i 

villreinen sine leveområde, bør ikkje bli opna for trafikk før 1. juni, jf. forvaltingsplanen for 

verneområda. 

Der vegutbetring eller nybygging av veg er nødvendig for å fremme aktiv seterdrift i eit område bør 

det bli gjeve rettleiing i planlegging med sikte på å komme fram til landskapsmessige og økonomisk 

akseptable løysingar. 
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Det er berre vegar som er bygt for landbruksbehov som kan bli definert som landbruksveg. Vegplanar 

som gjeld t.d. tilkomst med bil til hytter eller reiselivsverksemd, fell utanfor landbruksføremålet og 

krev derfor planbehandling, eventuelt dispensasjon etter pbl § 19-1 i særlige tilfelle. Vegar som 

medfører konfliktfylt ferdsel inn i sentrale villreinområde bør bli haldne stengt med bom i dei 

periodane av året da ulempene for villreinen er størst.  Der det er nødvendig for å gjennomføre 

tiltaket bør reguleringsplan bli nytta for å styre ferdsla, m.a. gjennom styring av høve til stopp- og 

parkering og ved skilting. 

Brøyting av offentlig vegar inn i villreinen sine leveområde er som hovudregel ikke tillate.  Det same 

bør gjelde for private veger.  Omfanget av brøyting bør fortløpande bli vurdert i forhold til villreinen 

sine leveområde og trafikkmengda i området.  Brøyting bør som hovudregel kunne styrast ved 

friviljuge avtaler, om nødvendig bør reguleringsplan nyttast for å styre sommar- og vinterbruken. 

Gjennom retningsliner til kommuneplanen bør kommunen stille krav til utforming og tilpassing av 

offentlige og private veger. 

Retningsliner for ferdsel 

Med ferdsel er det meint allmenn ferdsel etter friluftslova, motorisert ferdsel i utmark og ferdsel i 

samband med forsvaret sine bakkebaserte aktivitetar. 

Lokalisering av ferdselsårer må skje ut fra omsyn til villreinen og øvrige sårbare artar sin arealbruk.  

Kommunane bør som en del av kommuneplanen utarbeide planar for motorferdsel i utmark, 

skiløyper og stigar, og knytte desse til forvaltingen etter naturmangfaldlova og lov om motor ferdsel i 

utmark. Planane bør bli samordna over kommune- og fylkesgrensene.  Kommunane bør føre ein 

restriktiv dispensasjonspraksis mht. motorferdsel i utmark.  Løypetrasear som er ei ulempe i forhold 

til villreinen sine leveområder bør bli lagt om. Organiserte turar bør bli lagt utanom sentrale 

villreinområde i dei periodane av året da konflikt kan oppstå. 

Forsvaret har etter lov om motorferdsel i utmark høve til ferdsel i utmarka knytt til øvingar, 

forflyttingar og transport.  Forsvaret skal etter samme lovs § 8 vise aktsemd og unngå skadar og 

ulemper  for naturmiljø og menneske.  I denne samanheng skal retningsliner i den regionale planen 

bli lagt til grunn. 

Retningsliner for vassdrag 

Forvalting av varig verna vassdrag skal samordnast med anna forvalting av areal i området. Planar for 

differensiert forvalting av desse områda bør bli integrert i øvrige verne- og planføresegner og inngå 

som som ein del av kommuneplanen sine føresegner.  Kommunane bør gjennom 

kommuneplanlegginga også sikre verneverdiar knytt til andre vassdrag og ta opp behov for estetisk 

og landskapsmessig utbetring av utbygde vassdrag. 

Retningsliner for kraftutbygging og kraftliner 

Ein bør unngå ny eller utviding av eksisterande kraftutbygging eller kraftliner i villreinen sine 

leveområde. Unnatak kan bli gjort for prosjekt som ikkje gjev nye inngrep som er vesentleg for 

villreinen eller andre verneinteresser, og for prosjekter med samla positiv miljøvinst knytt til villrein, 

landskap og andre verneinteresser. Retningslinene er ikkje til hinder for drift og vedlikehold av 

kraftliner. Det blir lagt til grunn at det blir teke størst mogleg  omsyn til villrein og andre 

verneinteresser. 
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Retningsliner for gruveverksemder, skiferuttak og andre uttak av mineral og lausmassar 

Rammer for gruvedrift, skiferuttak og andre uttak av mineral og lausmassar blir fastsett gjennom 

kommuneplan eller reguleringsplan.  Verksemda må ikkje gje inngrep som er vesentleg for villrein 

eller andre verneinteresser, og i størst mogleg grad skal det takast landskapsomsyn.  Skiferområda i 

Drivdalen er omfatta  av denne retningslina. 

2.2 Retningsliner for nasjonalt villreinområde (NVO1 Snøhetta og NVO2 

Knutshø) 
Det skal ikkje etablerast nye hytter, turistverksemder eller anna utbygging i NVO, og heller ikkje skal 

det gjerast større utvidingar av eksisterande hytter, verksemder eller turisthytter.  Godkjende 

arealplanar som ikkje er gjennomført, skal bli gjeve ei vurdering i forhold til intensjonane i den 

regionale planen og verneplanen ved neste revisjon av kommuneplanane. 

I NVO, utanom verneområda som kan ha eigne føresegner, kan landbruk utøvast innanfor rammene 

av jordlova og anna gjeldande lovverk og kommunale planar. Ved behandling av søknadar/meldingar 

om landbruksbygg og –anlegg skal det bli lagt vekt på å komme fram til plassering og utforming som 

gjev minst mogleg konflikt med villrein og andre verneinteresser.  

Gjennom retningsliner til kommuneplanen bør kommunen konkretisere forventingar til utforming av 

bygg og anlegg, inkludert landbruksbygg. 

2.3 Retningslinjer for buffersonene (BS1 - B15) 
Felles retningsliner for buffersonene 

Områda innanfor BS er i dag i hovudsak LNF-område, regulerte område for hyttebygging eller 

turistverksemder. Innanfor desse områda blir arealbruken fastsett i kommuneplanen.  

I områda BS8-BS15 skal det som hovudregel ikkje etablerast ny fritidsbusetnad/-eigedommar ut over 

det som allereie er godkjent gjennom reguleringsplan eller gjennom områder avsett for 

fritidsbustader i kommuneplanene sin arealdel. Ny utbygging bør skje i byggjeområde med krav om 

godkjend reguleringsplan. 

Områda BS1-BS7 har stor samfunnsmessig betydning, samtidig som delar av desse er biologisk 

leveområde for villrein. Det blir her lagt stor vekt på samfunnsmessig utvikling, samtidig som det blir 

teke om syn til villreinen ved at det er krav om avbøtande tiltak og kanalisering av ferdsel og annen 

aktivitet for å redusere ferdsel og aktivitetar inn i NVO. Fortetting og utviding av eksisterande 

byggjeområde blir prioritert.  

I buffersonene bør det leggast vesentleg vekt på dei landskapsmessige verknader av inngrep og 

utbygging. 

Nye parkeringsplassar kan bli etablert som del av ei kanalisering av ferdsel og annen aktivitet, og elles  

ikkje fører til økt belastning på villreinens funksjonsområde. Kanalisering av ferdsel og aktivitet skal 

gjevast ei vurdering i forhold til villreinen sin skiftande arealbruk gjennom året. Ved vurdering av 

kommuneplanens regler for spreidd bustad- og ervervsutbygging skal det bli lagt stor vekt på i kva for 

grad utbygging i buffersonene vil auke ferdsla inn i villreinområda. Tilrettelegging for friluftsliv og 

aktivitetar blir prioritert innanfor BS for å redusere ferdsel inn i NVO. Byggjeområde, stigar og løyper 

og annan infrastruktur skal planleggast/byggast ut slik at ferdsel og aktivitetar blir kanalisert til 
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område utanfor  NVO.  Ved fortetting og utbygging innanfor BS bør det bli lagt særleg vekt på å 

tilrettelegge for ferdsel bort fra villreinområdet.   

I BS kan landbruk utøvast innanfor rammene av jordlova og anna gjeldande lovverk og kommunale 

planar. Ved behandling av søknad om landbruksvegar inn mot det nasjonale villreinområdet skal det 

bli vurdert om det er behov for å sette vilkår om stenging av vegen med bom for allmenn ferdsel i 

heile- eller delar av året.  

 BS2: Buffersone Kvitdalen 

 BS3: Buffersone Savalen  

 BS6 Buffersone Verma (Brude hyttefelt) 

 BS8: Innerdalen aust 

 BS9: Innerdalen vest 

 BS10: Hostoa – Langvelldalen 

 BS11: Austfjella 

 BS12: Vinstradalen 

 BS13: Trondalen 

Jf. liste med kulepunkt, her gjeld dei felles retningslinene for buffersonene. 

BS1 Myrin –Andberg – Dovrefjell – Hjerkinn – Kongsvoll 

Her gjeld dei felles retningslinene for buffersonene. 

 

Området BS1 har stor samfunnsmessig betydning. Det legges vekt på å prioritere 

eksisterende bedrifter og virksomheter framfor å etablere nye.  Det skal ikke etableres ny 

fritidsbebyggelse/fritidseiendommer utover det som allerede er godkjent gjennom 

reguleringsplan eller kommuneplan. Det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks på 

eksisterende fritidsbebyggelse innenfor en øvre ramme på 120m2 bruksareal (BRA). 

Parkeringsareal kommer i tillegg. Lokale rammer for bebyggelsen må konkretiseres i 

kommunale planer og fastsettes ut  fra henssynet til villrein, bebyggelsens synbarhet og 

beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til 

omkringliggende bebyggelse.   

 

BS4: Buffersone Sæterfjellet 

Her gjeld dei felles retningslinene for buffersonene. 

Spesielt for BS4 gjeld at området er i Kommuneplan for Oppdal avsett til framtidig bruk for 

råstoffutvinning (skifer). Området kan ikkje byggjast ut for andre arealbruksføremål enn 

råstoffutvinning. 

BS5: Buffersone Finsetlia 

BS5 gjeld område avsett i Kommuneplan for Nesset til alpinanlegg i Finsetlia med tilhøyrande 

utbygging. Grensa for buffersona mot fjellet  er lagt i tråd med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet sitt godkjenningsbrev dagsett 21.02.2014  Området kan regulerast for 
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vidare utbygging av hytte- og reiselivsområde i tråd med godkjend Kommuneplan for Nesset 

(Kommunal og moderniseringsdepartemenet, 21.02.2014).  

BS7: Buffersone Bjorli  

Her gjeld dei felles retningslinene for buffersonene. 

Spesielt for BS7 er at i godkjend i Kommuneplan for Lesja er lagt ut område for drift og vidare 

utbygging av alpin- og reiselivsanlegg og hytteområde. Området kan planleggast for vidare utbygging 

av hytte- og reiselivsområde i tråd med kommuneplanen.  

Det er viktig å unngå en framtidig ferdselsakse på tvers av fjellet i retning Eikesdalen. 

BS14: Dindalen 

Her gjeld dei felles retningslinene for buffersonene. 

Eksisterande bruk knytt til Dindalshytta og sætrene i BS14 kan halde fram som før.  

BS15: Torbuhalsen - Naustvika 

Her gjeld dei felles retningslinene for buffersonene. 

Buffersona er lagt ved reguleringssona for Aursjømagasinet og opnar for å etablere sykkelsti på 

strekningen Torbuhalsen-Naustvika. 

2.4 Retningslinjer for bygdenæreområde (BO) 
I BO kan kommunane  fremme kommune- og reguleringsplanar utan at den regionale planen legg 

føringar for arealbruken. 

2.5 Retningslinjer for område bandlagd etter naturmangfaldlova 
Retningslinene gjeld for område verna etter naturmangfaldlova o.a. Område  verna etter 

naturmangfaldlova o.a  skal visast som bandlagd areal i kommuneplanane. 

 

 



Nesset kommune Arkiv: 123

Arkivsaksnr: 2011/1466-6

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 93/12 23.08.2012

Nesset kommunestyre 105/12 06.09.2012

Nesset kommunestyre 117/12 04.10.2012

Høring - Planprogram for regional plan for Dovrefjellområdet

Vedlegg
1 Planprogram for Regional plan for Dovrefjellområdet - forslag til planprogram (utkast 20.06.2012)
2 Kart - Dovrefjell plangrense

Rådmannens innstilling

Det vises til utkast, datert 20.06.2012, planprogram for regional plan for Dovrefjellområdet.

Nesset kommune slutter seg til foreslåtte planprogram med følgende tilleggsmerknader;
- Planprogrammet bør vise til pågående regional planprosses for vassområde Møre og Romsdal 

og kommunenes arbeid med vilkårsrevisjon knyttet opp mot Aurautbyggingen. 
- Siste pkt i kapitel 3.3, ang høyereliggende område mellom Isfjorden – Langfjorden og 

Sunndalsfjorden i Nesset, Rauma og Sunndal, må tas ut av planprogrammet da arealet ligger 
utenfor planområdet.

Behandling i Nesset formannskap - 23.08.2012 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.08.2012

Det vises til utkast, datert 20.06.2012, planprogram for regional plan for Dovrefjellområdet.

Nesset kommune slutter seg til foreslåtte planprogram med følgende tilleggsmerknader;

- Planprogrammet bør vise til pågående regional planprosses for vassområde Møre og Romsdal 
og kommunenes arbeid med vilkårsrevisjon knyttet opp mot Aurautbyggingen. 



- Siste pkt i kapitel 3.3, ang høyereliggende område mellom Isfjorden – Langfjorden og 
Sunndalsfjorden i Nesset, Rauma og Sunndal, må tas ut av planprogrammet da arealet ligger 
utenfor planområdet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.09.2012 

./. E-post av 05.09.2012 fra Lesja kommune vedr. høringsfrist for regional plan for Dovrefjellområdet ble 
delt ut.

Høyre fremmet følgende utsettelsesforslag:

Nesset kommune søker å få utsatt høringsfrist til 26.10.2012. En er kjent med at Lesja 
kommune skal ha fått utsettelse til denne datoen.

Begrunnelsen er at Nesset kommune ønsker å opprette en egen arbeidsgruppe som får som 
mandat å legge frem et forslag til høringsuttale til kommunestyrets møte 04.10.2012. Dette ut i 
fra at planprogrammet vil være et dokument som vil ha stor betydning for utviklingen av 
Nesset kommune og de ulike interessene i forhold til bruk og vern av Nesset sine arealer i den 
regionale planen for Dovrefjellområdet.

Arbeidsutvalget består av Toril Melheim Strand, Henning Øverås og ordfører. 
Møtegodtgjørelse etter lav sats.

Høyres utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.09.2012

Nesset kommune søker å få utsatt høringsfrist til 26.10.2012. En er kjent med at Lesja kommune skal 
ha fått utsettelse til denne datoen.

Begrunnelsen er at Nesset kommune ønsker å opprette en egen arbeidsgruppe som får som mandat å 
legge frem et forslag til høringsuttale til kommunestyrets møte 04.10.2012. Dette ut i fra at 
planprogrammet vil være et dokument som vil ha stor betydning for utviklingen av Nesset kommune 
og de ulike interessene i forhold til bruk og vern av Nesset sine arealer i den regionale planen for 
Dovrefjellområdet.

Arbeidsutvalget består av Toril Melheim Strand, Henning Øverås og ordfører. Møtegodtgjørelse etter 
lav sats.

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.10.2012 

./. Kopi av uttale fra Nesset Fjellstyre, datert 19.09.2012, ble lagt til som vedlegg i kommunestyrets 
innkalling

./. Forslag til høringsuttale fra arbeidsutvalget, datert 18.09.2012, ble lagt til som vedlegg i 
kommunestyrets innkalling

./. Revidert framdriftsplan, udatert, ble lagt til som vedlegg i kommunestyrets innkalling

./. Endret forslag til høringsuttale fra arbeidsutvalget, datert 03.10.2012, ble sendt til iPad/ delt ut i møtet. 
Erstatter forslag datert 18.09.2012.



Rådmannen trekker sin innstilling.

Arbeidsutvalgets forslag, datert 03.10.2012, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.10.2012

Det vises til utkast datert 20.06.2012, Planprogram for regional plan for Dovrefjellområdet.

Nesset kommune har følgende høringsuttalelse, høringsuttalelsen følger den kapittelvise inndelingen 
av planprogrammet:

Sammendrag s 4
I Sammendraget må ytre avgrensning av planområdet rettes og avgrenses i samsvar med beskrivelsen i 
kapittel 3.1 Plangrense s 12.

Kapittel 1.2.3 Verneområde s 6
Det er viktig å synliggjøre og fremheve de verneområdene der vern av villrein er formålet. 
Planområdet kan omfatte andre områder hvor formålet i utgangspunktet ikke er vern av villrein.

Kapittel 2.2 Nasjonale mål for næringsmessig bruk av verneområde s 8
Nesset kommune ber om at nasjonale mål med bruk og vern blir viet spesiell oppmerksomhet for å 
ivareta lokal verdiskapning og bosetting i de tilgrensede bygdene til verneområdene.

Nasjonalparksentrene og de mindre besøkssentrene og naturutstillingene rundt om i de berørte 
kommuner må sikres økonomisk driftsstøtte fra departement og andre forvaltningsorgan. Dette for at 
nasjonalparkinformasjonen skal kunne forankres i alle kommuner rundt Dovrefjell. Mindre 
besøkssentre eller naturutstillinger er vesentlig for at lokalbefolkningen og besøkende rundt hele 
verneområdet får informasjon om, glede av, og aksept for vernet.

Virkemiddelbruken fra de ulike forvaltningsorganene må samordnes for en mest mulig effektiv 
verdiskapning i området og forvaltes av Nasjonalparkstyrene. 

Kapittel 2.5 Lokal forvaltning – oppretting av verneområdestyre s 11
Nesset kommune vil bemerke at verneområdene fortsatt må sikres lokal forvaltning og styring 
gjennom at verneområdestyret utgjøres av folkevalgte fra hver av de berørte kommuner og fylker.

Kapittel 3.2 Sonering s 13
Det understrekes behovet for differensiert forvaltning av det totale planområdet. Randsonene og de 
bygdenære områdene må ha en vesentlig mer liberal forvaltning gjennom egne forskrifter og føringer.

Kapittel 3.3 Fokusområde s 13
Under andre viktige fokusområder vil vi be om at det utarbeides egne retningslinjer for bruk av 
helikopter i forbindelse med filming og andre prosjekter knytt til basehopping fra Katthammaren i 
Eikesdal. Det samme gjelder for skikjøring og andre friluftsaktiviteter fra utvalgte og omforente 
fjelltopper i Nesset, som ikke vil komme i direkte kontakt med villrein og ligge i villreinens 
leveområde. 

Det vises til NINA-rapport 800 – Villreinen i Snøhetta og Knutshøområdet s 63: Nesset kommune vil 
støtte forslaget om å flytte Reinsvassbu til nordøstsiden av Reinsvatnet for å sikre reinstrekket på 
sørsiden av vatnet.



Kapittel 4.1.5 Samferdsel s 15 
Aursjøvegen er et viktig reiselivsprosjekt for Nesset og Sunndal kommuner. For framtiden kan en se 
for seg Aursjøvegen som et Nasjonalt Turistvegprosjekt. Aursjøvegen må med i den sammenhengen 
når behovet for opprusting av vegnettet i planområdet skal vurderes.

Nesset kommune har i kommuneplanen som Lesja i sin kommunedelplan for området langs Aursjøen 
lagt inn en sykkeltrase. For Nessets vedkommende går traseen fra Torbuhalsen langs Aursjøen til 
Naustvika. Den planlagte sykkeltraseen er utenfor nasjonalparken i begge kommunene og er lagt helt 
ned til Aursjøen. Dette tiltaket vil kanalisere turisttrafikk til utkanten av østområdet. Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal har fremmet innsigelse til tiltaket, og saken vil bli sendt Miljøverndepartementet for 
endelig avgjørelse.

Kapittel 4.2 Konsekvensvurderinger s 15
I Nesset kommune er det på gang flere lønnsomme og samfunnsnyttige småkraftprosjekt inn mot 
Eikesdal landskapsvernområde. Gjennom en skånsom utbygging som tar hensyn til verneverdiene 
mener Nesset kommune at utbyggingene ikke vil ha konsekvenser for villreinens bruk av området. 
Småkraftprosjektene langs Eikesdal landskapsvernområde må derfor vurderes i forbindelse med 
planen. 

Under konsekvensvurderingene for drift av eksisterende kraftanlegg må det også tas med den 
pågående planprosessen for vassområde Møre og Romsdal og Lesja, Sunndal og Nesset sitt arbeid 
med vilkårsrevisjonen for Aurautbyggingen.

Saksopplysninger

Oppland fylkeskommune har på vegne av Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark 
fylkekommuner sendt forslag til planprogram for regional plan for Dovrefjellområdet ut på høring. 
Frist for å komme med innspill til planprogrammet er 20. september 2012.

Regional plan for Dovrefjellområdet vil erstatte gjeldene fylkesdelplan for Dovrefjellområdet som ble 
godkjent av Miljøverndepartementet i 2009.

Det er Miljøverndepartementet som har gitt fylkeskommunene i oppdrag med å utarbeide regionale 
planer for fjellområder med villrein i Norge. 

Hensikten med planarbeidet er å fastlegge en langsiktig og helhetlig strategi for arealforvaltningen i 
fjellområdene som skal forene mål om lokal utvikling og sikring av villreinens leveområder.
Planarbeidet har disse delmålene;

 Sikre villreinens leveområde for en levedyktig bestand på lang sikt.
 Vurdere operative mål for å ivareta viktige funksjonsområder for villreinområdene og den 

europeiske villreinregionen
 Gi aktører i området forutsigelige rammebetingelser.
 Sikre konsekvent behandling av planforslag i ulike deler av planområdet.

I Norge er det opprettet ni Nasjonale villreinområder og det skal utpekes to europeiske 
villreinregioner. 

De nasjonale villreinområdene Snøhetta, Knutshø, Rondane og Sølnkletten vil inngå i det nordlige 
europeiske villreinområdet. 



Miljøverndepartementet har gitt en del føringer for planarbeidet som det er redegjort for nærmere i 
planprogrammet. Regional plan for Dovrefjellområdet skal være ferdig sommeren 2013.

Nasjonalparkstyret for Dovrefjell vil være styringsgruppe for arbeidet. 

Vurdering

Kommunene som inngår med areal i planområdet har siden 1996 vært involvert i både 
verneplanprosesser og arbeid med fylkesdelplan for Dovrefjell.

Planprogrammet beskriver greit hva som skal legges til grunn for planarbeidet med ny regional plan 
for Dovrefjellområdet;

 villrein
 utbygging
 næringsutvikling
 ferdsel (motorisert og til fots)
 samferdsel

I Regional plan er det i kapitel 3.3 (side 13) nevnt en rekke fokusområde der det er viktige 
problemstillinger, bl.a

 Bruk og vern på Dalsida og rundt Aursjøen
 Eikesdalsvatnet 
 Bruk og vern i Sandgrovbotn og Mardalsbotn

Rådmannen mener disse temaene er dekkende for de utfordringene som er knyttet til 
Dovrefjellområdet. Dette er og problemstillinger som kommunen stort sett er godt kjent med gjennom 
egen kommuneplanprosess. 

Nesset kommune har bl.a i kommuneplanens arealdel foreslått mulighet for å legge til rette for 
alpinanlegg i Eikesdal i randsonen til Dalsida landskapsvernområde.
Forhåpentligvis vil denne saken være avgjort av Miljøverndepartementet før arbeidet med regional 
plan for Dovrefjellområdet er avsluttet sommeren 2013.

I kapitel 3.3 nevnes det og andre viktig problemstillinger, bl.a høyereliggende område mellom 
Isfjorden – Langfjorden og Sunndalsfjorden i Nesset, Rauma og Sunndal. 
Rådmannen mener at dette området ikke inngår i planavgrensingen til regional plan og bør derfor tas 
ut av planprogrammet.

Som det fremgår av planprogrammet er et hovedmål med planarbeidet å fastsette grenser for ;
1. det nasjonale villreinområdet.
2. influensområde som blir liggende inntil det nasjonale villreinområdet. 
3. bygdenære område, der arealbruken ikke har påvirkning på villreinområdet.

En vesentlig oppgave for planen blir å fastsette grense for villreinens leveområde. I nylig utkommet 
NINA-rapport 800: Villreinen i Snøhetta og Knutshøområdet – Status og leveområde, er den 
biologiske avgrensingen fastlagt.  
Det er viktig avgrensinger som nå skal gjøres i planprosessen. Det synes derfor å være hensiktsmessig 
at  Nasjonalparkstyret for Dovrefjell er styringsgruppe og dermed sikret god orientering om 
planarbeidet underveis. 



Kommunene Sunndal, Lesja og Nesset har i mange år vært involvert i arbeid med revisjon av 
konsesjonsvilkårene for Aurautbyggingen og regional planprosess for vannregionene. Dette arbeidet 
bør sammenkobles med regional plan for Dovrefjell.  



 

Nesset kommune Arkiv: C22 

Arkivsaksnr: 2014/659-4 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 16/15 12.02.2015 

 

Nesset - Friluftslivets År kommune 

Vedlegg 

1 Brev 17.10.14 - Friluftsrådenes Landsforbund 

2 Friluftslivets år 2015 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 17.10.2014 fra Friluftsrådenes Landsforbund. 

 

Nesset kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt 

oppmerksomhet og varig resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. 

 

Kommunen vil: 

- Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År 

- Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 

- Satse på stien som aktivitetsanlegg 

- Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid 

- Arrangere Ordførerens tur; åpen tur med Ordføreren som turleder. 

- Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen 

 

Det bevilges kr. 25 000 fra Kraftfondet til tiltak i Friluftslivets år 2015.  

 

 
 

 

Saksopplysninger 

Friluftsrådenes Landsforbund inviterer alle landets kommuner til å gjøre vedtak om å være en 

«Friluftslivets År kommune».  

Alle kommuner som gjør vedtak om å være en «Friluftslivets År kommune» blir med i kåringa av 

«Årets friluftslivskommune». Følgende vedtak må fattes: 

 



«Nesset kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt 

oppmerksomhet og varig resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. 

 

Kommunen vil: 

- Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År 

- Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 

- Satse på stien som aktivitetsanlegg 

- Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid 

- Arrangere Ordførerens tur; åpen tur med Ordføreren som turleder. 

- Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen». 

Vurdering 

Nesset kommune er allerede godt i gang med markering av Friluftslivets år 2015. Det er orientert om 

FÅ15 i bl.a hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur.   

 

Åpning av Friluftslivets år 2015 ble markert tirsdag 13. januar med servering av bålkaffe i Eidsvåg 

sentrum. Om kvelden var det arrangement på Nesset prestegard der journalist Iver Gjelstenli viste 

bilder av «kortreiste turer» i Nesset. Deretter deltok Ordfører på arrangementet til Molde og Romsdal 

turistforening, «natt i naturen», med overnatting ute og frokost med skolen i Eresfjord.  

 

Videre er det mange innovative tiltak planlagt i alle enheter og i samarbeid med både private aktører 

og lag/foreninger som vil gi et løft i forhold helårsfriluftsliv i Nesset kommune. 

 

Rådmannen mener de vilkår som er satt for å delta i konkurransen med å bli med i kåringen av « Årets 

friluftslivskommune» er midt i blinken for Nesset.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved årsskifte er det kr 141 000 til dispensasjon på Kraftfondet. Rådmannen foreslår at det bevilges kr. 

25 000 til tiltak i Friluftslivets år 2015.  

 

Betydning for folkehelse 

Stor betydning for folkehelsa ovenfor innbyggerne i alle aldre og besøkende i vår kommune.  



Friluftsråde es L ndsforb nd
Eyvind Lychesv 23 B, 1338 SANDVIKA

www.friluftsrad.no
Tif 6781 5180, E-post friluft@online.no

Bankkonto 7874 05 76495, Organisasjonsnr 971 262 826

Kommunene

Deres ref: Vår ref: 261.3 Dato: 17. oktober2014

SETT FR1LUF~SLIV PÅ DAGSORDEN OG BLI EN FRILUFTSLWETS ÅR KOMMUNE
- BLI OGSÅ MED PÅ KÅIUNG AV ÅRETS FRILUFESLIVSKOMMUNE

Regjeringen har bestemt at 2015 skal være “Frilufislivets År” med visjonen “Flere ut - oftere!”.
Hovedmålet for året er todelt:

i. Å gi friluftsliv økt oppmerksomhet.
2. Å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Barn, unge og bamefamilier er viktige målgrupper. Mer informasjon om Friluftslivets År finner dere
på www.friluftslivetsår no

Friluftslivets År skal være en stor folkelig mobilisering av frivilligheten, offentlige instanser,
næringslivet og enkeltindivider. Kommunene er viktige aktører.

Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund inviterer derfor alle landets kommuner til å gjøre
vedtak om å være en “Frilufislivets År kommune”. Alle kommuner som gjør vedtak om å være en
“Friluftslivets År kommune”, kan også delta i kåringa av “Årets friluftslivskommune”. Alle kan vedta
å være en “Friluftslivets år kommune” men bare en kan kåres til “Årets friluftslivskommune”.

Krav til Friluftslivets År kommuner
For å bli en Friluftslivets År kommune, må kommunestyret gjøre nedenstående vedtak. Alle disse
momentene må være med i vedtaket, men kommunen står fritt til å fylle på med ytterligere momenter
og tiltak en vil gjennomføre i Frilufislivets År.

kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt
oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befoLkningen.

Kommunen vil.
- Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År.
- Vektiegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid.
- Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring.
- Satse på stien som aktivitetsanlegg.
- Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid.
- Arrangere Ordf~rerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder.
- Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen.”

NORSK • ~~/j2O
FRILUFTSLIV Fnluftsrådenes Landsforbund



De fleste av disse punktene er sjølforklarende, men vi skal gi litt utfyllende informasjon for enkelte.

Satse på stien som aktivitetsanlegg
Stien er frilufislivets viktigste anlegg. Gamle stier er viktige kulturnunner. Stien skal settes på
dagsorden i Friluftslivets År bl.a. med et eget seminar 17.-I 8. mars. Fylkeskommunene og
Gjensidigestiftelsen har en egen tilskuddsordning for skilting og merking av turstier. En rekke
ftiluftsaktiviteter og tiltak, som nærturorientering, opptur, naturlos, historiske vandremter, TeliTur og
ti på topp, har stien som hovedarena. Kommunene har kommet ulikt langt i dette arbeidet og har
forskjellige satsinger, og må derfor ut fra egne behov og forutsetninger definere sin satsing på stien
som aktivitetsanlegg i Friluftslivets År.

Arrangere Ordførerens tur
I deler av landet er “ordførerens tur” et velkjent begrep. Kommunens ordfører inviterer kommunens
befolkning (og gjerne andre) med på tur, og er sjøl guide på turen. En flott anledning til å sette
friluftsliv på dagsorden og gå foran med et godt eksempel. Det skal være kommunevalg i 2015, og er
ingenting i veien for at en arrangerer flere “Ordfører-kandidatenes tur”.

Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasionene i kommunen.
Bålet har en sentral plass i friluftslivet og er en unik sosial arena. Mange små og store utfordringer er
løst gjennom refiekterte samtaler rundt bålet. Vi vil utfordre friluftsorganisasjoner og friluftsråd til å
arrangere slike bålsamtaler med politisk og/eller administrativ ledelse om friluftslivets muligheter og
utfordringer i kommunen. Kommunen forplikter seg til å stille opp på en slik bålsamtale - eller annet
møte om friluftsliv der det ikke ligger til rette for en bålsamtale, men det er
friluftsorganisasjoner/friluftsråd som har ansvar for å ta initiativ og arrangere bålsamtalen.

Diplom og kåring av Årets friluftskommune
Alle kommuner som gjør kommunestyrevedtak om å være en Friluftslivets År kommune, f~.r tilsendt
diplom som en bekreftelse. I tillegg er kommunen også automatisk nominert til å bli “Årets
friluftslivskommune”. For å delta videre i denne kåringa, må en fylle inn et skjema innen 1. oktober
2015 om hvordan kommunen satser på friluftsliv. Dette kommer vi tilbake til gjennom eget brev fra
Norsk Friluftsliv til alle kommuner som har gjort vedtak om å være en Friluftslivets År kommune.
Sjølve kåringa vil skje på oppfølgingskonferansen for Friluftslivets År i slutten av året.

Frist for å gjøre vedtak om at en vil være Friluftslivets År kommune er 27. mars (1~r påske).
Vedtak kan fattes fra nå av og fram til da, og sendes til:
Friluftsrådenes Landsforbund, Eyvind Lychesv 23 B, 1338 Sandvika, e-post fnLuft@online.no
Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål.

Vi håper på stor oppslutning og ser fram til godt samarbeid om å markere Frilufislivets År 2015!

Vennlig hilsen
Norsk Friluftsliv Friluftsråd es Landsforbund

Dag Kaas Steinar Saghaug
styreleder styreleder
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Friluftslivets år 2015 

Vedlegg 

1 Friluftslivets år 2015. Kommunenes bidrag til markeringen av året 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 14.05.2014 fra Miljødirektoratet. 

 

Nesset kommune vil delta på markering av Friluftslivets år 2015. Det legges opp til tiltak som 

synliggjør helårsfriluftslivet i Nesset kommune. Tiltakene skal ha fokus på omdømmebygging og 

mulighet for friluftsliv i nærområdet.   

 

 

 

Saksopplysninger 

Gjennomføring av Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er et av tiltakene som ble vedtatt i Nasjonal strategi 

for et aktivt friluftsliv i 2013.   

 

Hensikten med FÅ15 er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og at markeringen skal gi varige resultat i 

form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.  

FÅ15 skal: 

- Gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse 

- Øke bevisstheten om allemannsretten og de vært gode mulighetene som alle i Norge har til å 

utøve friluftsliv 

 

Alle kommuner er blitt oppfordret av Klima- og miljødepartementet til å synliggjøre friluftslivets år på 

ulike måter.   

 



Vurdering 

Nesset kommune er på mange måter en meget attraktiv friluftslivskommune. Det er stor spennvidde i 

friluftslivsaktiviteter som foregår her i kommunen. Noen finner gleden ved å besøke Eidsvåg 

badeplass mens andre setter stor pris på mulighetene for fosseklatring eller basehopping i Eikesdal.   

 

Nesset kommune har stort fokus på tilrettelegging for friluftslivsaktiviteter. Alle idrettslag og bygdelag 

får etter behov merkestolper og skilt når turstier blir ryddet. En del turmål er og registrert inn på 

turbasen www.morotur.no som ajourføres av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

Igjennom medlemskap i Nordmøre og Romsdal friluftsråd deltar kommunen på turkassetrimmen Stikk 

Ut! Dette er et lavterskeltiltak som har stor deltakelse. Stikk UT! er og et godt markedsføringstiltak 

som kan nyttes i en reiselivssammenheng.  

Stikk UT! benyttes også av barnehagene i Nesset så vel som av turgruppene i regi av «Aktiv på 

Dagtid»   

 

Eidsvåg badeplass er statlig sikret friluftsområde. Fra åpningsdagen 9. mai til 1. september har over 

2450 personer skrevet i trimkassa ved «kajakkhuset», mens 500 personer har brukt kajakkene/kanoer 

som er til utlån. Rådmannen mener at en bør ta en gjennomgang om det er andre områder i kommunen 

som kan være aktuelt å få status som statlig sikret friluftsområde.  

 

Igjennom kommuneplanarbeidet er det startet eget prosjekt med kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder. Dette arbeidet vil bli avsluttet i 2015. 

 

Barnehagene og skolene i Nesset har fokus på folkehelse og friluftsliv i sine årsplaner og mer 

detaljerte fag eller månedsplaner. Det er et etablert samarbeid med Friluftsrådet allerede, og i 2015 er 

det naturlig at skoler og barnehager kan dra enda større nytte av Friluftsrådets kompetanse i forhold til 

enkeltprosjekt. Opplæring i padling og bruk av kajakk kan være et slikt prosjekt. 

 

Det er også naturlig at ungdommens kommunestyre (UKS) får orientering om FÅ2015, og kan prege 

tiltakene som det legges opp til for å markere FÅ 2015. 

 

Medvirkning fra de eldre, eller representanter i nedsatt arbeidsgruppe som arbeider med «Folkehelse 

for utsatte grupper», vil bli vektlagt når en skal finne fram til turer eller aktiviteter som skal være med i 

markeringen. 

   

Rådmannen mener at kommunen i nært samarbeid med lag og foreninger skal ta utfordringen med å 

markere FÅ2015.   

 

Aktuelle tiltak for gjennomføring av friluftslivets år kan være; 

- Merking og skilting av turstier 

- Synliggjøre turmål og aktiviteter i bygdene. 

- Lavterskelaktivitet/ fellesturer 

- «På tur med ordføreren» 

- Markedsføring av månedens tur/ukas tur  

- Informasjon om FÅ2015 på nettsidene til Nesset kommune 

- Videreutvikling av Stikk UT! for beboere ved Nesset omsorgssenter 

- Oppstart av KULtur ! for barnehager 

- Ferdigstilling av allerede igangsatte prosjekter 

Økonomiske konsekvenser 

Eventuelle utgifter i forbindelse med FÅ15 dekkes innenfor egen ramme, friluftsliv. 

   

http://www.morotur.no/


Betydning for folkehelse 

Disse tiltakene vil bidra til økt folkehelse og er en del av Nesset kommune sin satsing på 

lavterskeltilbud som skal gi mulighet for økt deltakelse knyttet til friluftsliv for alle innbyggerne i 

Nesset kommune og de som besøker kommunen vår.  
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