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Forord 
 

Ved forskrift av 31. august 2015 ble det vedtatt enkelte endringer i alkoholforskriften av 8. juni 2005 

nr. 538.  Endringene trer i kraft 1.11.2015. 

Forbudet mot alkoholreklame er et viktig alkoholpolitisk virkemiddel, og det er et mål å opprettholde 

et strengt og effektivt reklameforbud. Samtidig har samfunnsutviklingen og praktiseringen av 

reklameforbudet ført til et behov for å foreta visse presiseringer av og justeringer i forbudet. 

Målet med å endre regelverket er blant annet å gjøre det enklere for bransjen å forholde seg til 

regelverket gjennom klarere rammer for hva som er tillatt og ikke.  Samtidig imøtekommes 

forbrukernes behov og forventninger til faktainformasjon om alkoholholdig drikk. 

Samtidig med at alkoholforskriften er endret har Helsedirektoratet foretatt en gjennomgang og 

revisjon av tidligere merknader til alkoholreklameforbudet i rundskriv IS-5/2008. Dette gjelder både 

merknadene til alkohollovens kapittel 9 og alkoholforskriftens kapittel 14.  

I merknadene er loven og alkoholforskriftens bestemmelser om alkoholreklame inntatt og 

kommentert i form av merknader til de enkelte bestemmelsene. Merknadene er i hovedsak basert på 

forarbeider og fortolkningspraksis. 

De nye merknadene som nå foreligger erstatter tidligere merknader i Håndbok i 

alkoholloven/Rundskriv IS-5/2008. Merknadene vil også bli publisert i en digital versjon på 

https://helsedirektoratet.no/ i løpet av noen måneder.   
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Alkoholloven kapittel 9. Reklameforbud 
 

Kapittel 9 inneholder regler som forbyr reklame for alkoholholdig drikk og tilvirkningsmidler for 

alkoholholdig drikk.  

 

§ 9-1 Reklame for tilvirkingsmidler for alkoholholdig drikk 

Uten tillatelse fra departementet er det forbudt i aviser, blad o.l., ved utstilling i butikker eller på 

annen måte å reklamere for apparater - herunder deler og utstyr - som er bestemt for eller som 

finnes tjenlige for tilvirking eller omdestillering av sprit, brennevin eller isopropanol. 

 

Det er forbudt gjennom bøker, skrifter, annonser i pressen eller på annen måte å oppfordre til 

ulovlig tilvirking eller omdestillering av sprit, brennevin eller isopropanol eller å gi veiledning som 

ved sin form framtrer som egnet til å fremme slik tilvirking eller omdestillering blant almenheten 

eller en større krets av personer. 

 

Det er videre forbudt å reklamere for stoffer som særskilt er beregnet for, eller i reklamen betegnes 

som egnet til, tilsetning til alkoholholdig drikk. Det samme gjelder reklame for emner, 

tilvirkingsbeskrivelser, apparater og andre midler til å framstille slike drikker. 

 

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing, utfylling og gjennomføring av første, annet og 

tredje ledd. Departementet kan gjøre unntak fra forbudet i tredje ledd når særlige grunner 

foreligger. 

 

9.1 Helsedirektoratets merknader 

9.1.1 Nærmere om første ledd  

Det er forbudt å reklamere for apparater som kan benyttes til tilvirkning eller omdestillering av sprit, 

brennevin eller isopropanol. Dette gjelder også reklame for deler og utstyr til slike apparater.  

Bestemmelsen rammer reklame for hjemmebrenningsapparater, både i ferdig stand, som byggesett 

og som deler. Apparater som også kan benyttes til andre formål, vil rammes dersom disse er egnet til 

brennevinsfremstilling. Avgrensningen er den samme som for forbudet i § 8-5.  

Annonser i tidsskrifter, aviser, blader, på nettsider, sosiale medier, forum osv. samt utstilling av 

apparater i butikker, er eksempler på ulovlig reklamevirksomhet. Oppregningen er ikke uttømmende, 

idet reklame er definert som enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, jf. § 

14-2 i alkoholforskriften. Se nærmere om dette under merknadene til alkoholloven § 9-2.   

  

9.1.2 Nærmere om andre ledd  

Etter bestemmelsens andre ledd er det forbudt å oppfordre til ulovlig tilvirkning eller omdestillering 

av sprit, brennevin eller isopropanol. Dette gjelder uansett om det skjer overfor allmennheten eller 
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enkeltpersoner. Det er videre forbudt å gi veiledning om fremgangsmåten som er egnet til å fremme 

slik tilvirkning eller omdestillering blant allmennheten eller en større krets av personer.  

Bestemmelsen nevner uttrykkelig at det er forbudt å benytte bøker, skrifter eller annonser i media til 

dette formålet. Forbudet omfatter imidlertid ikke bare betalt reklame, men også rene ytringer, både 

overfor enkeltpersoner og allmennheten, dersom dette er en oppfordring til ulovlig fremstilling, jf. 

straffeloven § 140. Produksjons- og instruksjonsbøker, håndbøker, veiledning og beskrivelser av 

fremgangsmåter på internett og lignende omfattes av forbudet, mens brukerveiledninger som gis til 

den enkelte produsent, ikke omfattes.  

 

9.1.3 Nærmere om tredje ledd  

Bestemmelsens tredje ledd har forbud mot reklame for stoffer som er særskilt beregnet for, eller er 

egnet til tilsetning til, alkoholholdig drikk. Forbudet gjelder også reklame for emner, 

tilvirkningsbeskrivelser, apparater og andre midler til å fremstille slike drikker. Etter bestemmelsen er 

det bl.a. forbudt å reklamere for malt, humle, vinråstoff, essenser o.l. som er beregnet for 

smakstilsetting eller fremstilling av alkoholholdig drikk.  

Ved vurderingen av om en annonse er i strid med forbudet mot reklame, er det avgjørende hvorvidt 

annonsen, ut fra en alminnelig og naturlig forståelse, oppfattes som reklame for stoffer som er 

spesielt beregnet for/egnet til tilsetning til, eller fremstilling av, alkoholholdig drikk. Dersom det går 

klart frem av annonsen at produktet man får ved å benytte råstoffene, faktisk vil ha en alkoholstyrke 

som er lavere enn 2,5 volumprosent, vil ikke annonsen være i strid med alkohollovens 

reklameforbud. Det er en forutsetning at dette medfører riktighet.  

Bestemmelsen rammer videre reklame for tilvirkningsveiledninger og apparater og andre midler som 

er beregnet for produksjon av alkoholholdig drikk. For salg på Internett følger visse unntak fra dette. 

Se punkt 9.1.4 og alkoholforskriften § 14-7.  

 

9.1.4 Nærmere om fjerde ledd 

I henhold til fjerde ledd kan departementet gi forskrifter om avgrensning, utfylling og gjennomføring 

av bestemmelsen. Slike forskrifter er ikke gitt.  

Departementet kan dispensere fra forbudet i bestemmelsens tredje ledd når det foreligger særlige 

grunner. Dispensasjonsadgangen er delegert til Helsedirektoratet. For mer om 

dispensasjonsadgangen, se pkt. 9.2.8 og merknadene til alkoholforskriften § 14-5. 
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§ 9-2 Reklame for alkoholholdig drikk 
Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med 

samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Slike varer må heller ikke inngå i reklame 

for andre varer eller tjenester. 

 

Departementet gir forskrifter om avgrensing, utfylling, gjennomføring av og unntak fra 

bestemmelsene i første ledd. Departementet kan gjøre ytterligere unntak fra forbudene når særlige 

grunner foreligger. 

 

Endret ved lover 16 mai 1997 nr. 28 (ikr. 1 jan 1998), 17 des 2004 nr. 86 (ikr. 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 

nr. 599), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 466). 

 

9.2 Helsedirektoratets merknader 
9.2.1 Generelt om reklameforbudet 

Alkohollovens reklameforbud er hjemlet i alkoholloven § 9-2 første ledd, og utdypet i 

alkoholforskriften kapittel 14.  

I henhold til alkoholloven § 9-2 første ledd er følgende forbudt: 

 all direkte reklame for alkoholholdig drikk (jf. første setning) 

 reklame for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk (jf. andre 

setning) 

 å la alkoholholdig drikk inngå i markedsføring av andre varer eller tjenester (jf. tredje setning) 

Reklameforbudet trådte i kraft 1. juli 1975. Sosialkomiteens flertall uttalte i Innst. O. nr. 61 (1972-73) 

at det totale alkoholkonsum var fordoblet i løpet av 20 år, og at målsettingen om begrensning av 

omsetningen derfor ikke kunne sies å ha lykkes. Komiteen ba derfor departementet «vurdere å sette 

fram forslag til lovendring som begrenser omfanget av alkoholreklamen så langt i retning av forbud 

som det vil være praktisk mulig å gjennomføre.» Videre uttalte komiteen at: «Flertallet tror ikke at 

forbud mot alkoholreklame alene kan snu denne utviklingen, men mener at det er ett blant flere 

virkemidler som dagens situasjon gjør nødvendig.»  

Reklameforbudets hovedformål er å hindre påvirkning som fører til økt etterspørsel av alkoholholdig 

drikk. I tillegg har forbudet til formål å opprettholde forståelse i befolkningen for at alkoholholdige 

drikkevarer skiller seg fra andre handelsvarer og at det er behov for særskilt regulering som 

begrenser alkoholforbruket i Norge. For å oppnå formålene, er forbudet utformet som et generelt 

forbud mot alle former for markedsføring av alkohol, med noen begrensede unntak. 

På denne bakgrunn har det alltid vært lagt til grunn en vid fortolkning av hva som er å anse som 

reklame i alkohollovens forstand. Dette kommer også til syne i avgjørelser i Markedsrådet og 

Høyesterett. 

Stortinget har drøftet reklameforbudet ved senere anledninger, og det strenge forbudet er 

opprettholdt og presisert. Reklameforbudet ble i 1989 med unntak av mindre endringer videreført i 
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den nye alkohollovens § 9-2. Ved en lovendring i 1997 ble § 9-2 skjerpet, slik at forbudet mot 

alkoholreklame også omfatter reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk 

som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. I 2004 ble det foretatt endringer i sanksjonsreglene 

for å sikre en mer effektiv håndheving av reklameforbudet, jf. §§ 9-3 til 9-5. 

 

9.2.2 Begrepet reklame  

Reklame i alkohollovens forstand forstås som «enhver form for massekommunikasjon i 

markedsføringsøyemed». Dette prinsippet er lagt til grunn i forarbeider og rettspraksis og er nedfelt i 

alkoholforskriften § 14-2.  

Det må alltid foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om en aktivitet er å anse som 

alkoholreklame, dvs. om det foreligger ”massekommunikasjon i markedsføringsøyemed”. Det er 

imidlertid mulig å trekke ut en del generelle retningslinjer som er veiledende for vurderingen, som 

det redegjøres for i det følgende.  

9.2.2.1 Massekommunikasjon – hvordan fremsettes budskapet? 

Begrepet massekommunikasjon er det første hovedvilkåret for at det skal foreligge reklame etter 

alkoholregelverket. Begrepet massekommunikasjon innebærer informasjonsspredning fra en 

avsender til flere mottakere. Det sentrale er om kommunikasjonen har potensial til å nå flere, ikke 

om den faktisk gjør det. 

For at vilkåret om massekommunikasjon skal anses oppfylt, må informasjonen i henhold til praksis 

være: 

 Enveisstyrt fra avsender.  

 Rettet mot et ubestemt antall personer. Det sentrale er om kommunikasjonen har potensial 

til å nå flere, ikke om den faktisk gjør det.  

Det er ikke avgjørende hvilken type kanal eller massemedium som er brukt for å spre informasjonen. 

Les mer om dette under punkt 9.2.2.3.  

Det har i utgangspunktet heller ingen betydning om forbrukeren selv må oppsøke informasjonen, jf. 

blant annet Markedsrådets sak 14/04, hvor det blant annet ble lagt vekt på at internettsider 

«befinner seg i det offentlige rom». Dette innebærer for eksempel at hjemmesider på internett, 

informasjon inne i lokalene til salgs- og skjenkesteder eller produsenter, kurs og foredrag mv. i 

utgangspunktet er omfattet av reklameforbudet. Alkoholforskriften inneholder imidlertid noen 

unntak fra dette utgangspunktet, se alkoholforskriften § 14-3 med merknader.  

Svar på individuelle forespørsler faller derimot i utgangspunktet utenfor reklameforbudet. I så fall må 

svaret også være spesifikt tilpasset innholdet i forespørselen.  Dette innebærer blant annet at 

masseproduserte brosjyrer er å anse som massekommunikasjon, selv om forbrukeren selv må be om 

å få den utlevert. Brosjyrer med ikke-produktsspesifikk omtale av alkohol, som forbruker selv ber om 

på forespørsel, vil imidlertid være omfattet av unntaket i alkoholforskriften § 14-3 nr. 8. 

9.2.2.2 Markedsføringsøyemed 

Vilkåret om markedsføringsøyemed innebærer at formålet med kommunikasjonen må være å 

fremme salg av alkohol. At informasjonen også har andre formål enn å selge alkohol, utelukker heller 

ikke at reklameforbudet kan være overtrådt, jf. blant annet i Rt. 2000 s. 46 (Draktreklamedommen) 
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og Markedsrådets uttalelser i forente saker 962/11og 963/11. Det avgjørende er om ett av formålene 

dekkes av begrepet markedsføringsøyemed, uavhengig av hvor akseptable og rettmessige de øvrige 

formålene er. 

Vurderingen av om det foreligger markedsføringsøyemed, må basere seg på en helhetsvurdering av 

hva som må antas å være avsenders formål med det som kommuniseres.  Av alkoholforskriften § 14-

2 annet ledd fremkommer det følgende: «Det foreligger markedsføringsøyemed dersom siktemålet 

med kommunikasjonen er å fremme salg. I vurderingen av om det foreligger markedsføringsøyemed, 

må det bl.a. legges vekt på hvem som er avsender av informasjonen, hvem som tar initiativ til å gi 

informasjonen, innholdet i og utformingen av informasjonen og hvordan informasjonen er presentert 

og formidlet». 

Nærmere om de ulike elementene i vurderingen:   

 Hvem er avsender? Dersom avsender har økonomisk interesse i eller direkte eller indirekte kan 

oppnå andre fordeler ved å informere om alkohol eller gi assosiasjoner til alkohol, vil dette være 

en sterk indikasjon på at det foreligger markedsføringsøyemed. Dette vil typisk gjelde innehavere 

av salgs- og skjenkebevillinger, grossister (leverandører og importører), produsenter og andre 

bransjeaktører, men ikke privatpersoner og uavhengige medier. 

 

 Reklameforbudet omfatter også henvisninger til andres informasjon, for eksempel via lenker eller 

QR-koder, dersom det anses at selve henvisningen er gjort med formål om å fremme salg av 

alkoholholdig drikk. Dette vil vanligvis være tilfelle dersom innholdet det henvises til, ville vært i 

strid med reklameforbudet dersom bransjeaktøren selv stod bak informasjonen. Typiske 

eksempler er lenker til tester og anmeldelser i redaksjonelle medier, redaksjonelle artikler om 

alkohol, bloggomtaler av konkrete produkter, utenlandske produsenters nettsider, mv.  

 

 Hvem er initiativtaker? Om avsenderen ikke selv har markedsføringshensikt, kan det likevel 

foreligge markedsføringsøyemed hvis en bransjeaktør har tatt initiativ til informasjonstiltaket, 

eller har finansiert eller produsert det. Reklameforbudet kan altså ikke omgås ved å bruke 

bloggere, journalister eller andre som kanaler for et reklamebudskap. Les mer om dette under 

punkt 9.2.7.  

Sponsing vil anses å være massekommunikasjon i markedsføringsøyemed dersom tiltaket 

innebærer profilering av et alkoholmerke eller -produsent. Dette gjelder selv om det ikke er 

inngått en avtale om profilering som gjenytelse for midlene, og uavhengig av om støtten skjer i 

form av økonomisk tilskudd eller gratis/rabatterte varer. Formålet med sponsing er vanligvis å 

knytte et ideelt formål (noe allmennheten oppfatter som positivt) til et merkenavn eller 

virksomhet. Dette er klart omfattet av begrepet markedsføringsøyemed. Se imidlertid unntak i 

alkoholforskriften § 14-3 nr. 19. 

 Hva er innholdet i informasjonen? For det første vil det være naturlig å anta at omtale eller 

bilder av avsenderens egne produkter gis med hensikt om å selge disse produktene. Dette kan 

for eksempel være konkret informasjon om produktets egenskaper eller pris, navn på 

varemerker eller produsenter i utvalget og lignende. Markedsrådet uttalte i sak 14/04 at det har 

«formodningen for seg at informasjonen om produktene er tilgjengelig på nettsidene for å 

fremme salg av klagernes produkter, og at dette i hvert fall er en sentral og ønsket virkning av 
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produktomtalen». Og dette gjelder selv om informasjonen er gitt en nøktern og informativ 

utforming.  Se imidlertid unntakene for «nøktern produktspesifikk» informasjon i 

alkoholforskriften § 14-3 nr. 12, 13, 14 og 16.  

 

Det anses også å foreligge markedsføringsøyemed dersom en alkoholaktør gir generell 

informasjon om alkoholtyper, vindistrikter, mat og vin-anbefalinger mv. Også dette gjelder selv 

om omtalen er utformet på en nøktern og informativ måte. Merk imidlertid at det er gitt unntak i 

alkoholforskriften for visse typer ”nøktern ikke-produktspesifikk” produktinformasjon i kanaler 

som forbrukeren selv må oppsøke, les mer under merknader til alkoholforskriften § 14-3 nr. 8.  

Informasjon om rabatter og nedsatte priser anses også å ha et salgsfremmende formål.   

På den annen side vil redaksjonell omtale i pressen og andre uavhengige medier normalt være 

begrunnet i informasjonshensyn, og det vil derfor ikke foreligge markedsføringshensikt. Videre 

har slik redaksjonell omtale et sterkere vern i ytringsfriheten enn kommersielle ytringer, les mer 

om redaksjonell omtale under punkt 9.2.7. 

 Hvordan er informasjonen presentert og formidlet? Bruk av visuell utforming, størrelse, 

effekter, plassering osv., vil også kunne si noe om hvilket formål som ligger bak den 

informasjonen som kommuniseres. Hvilken kommunikasjonskanal som er valgt, vil kunne si noe 

om målgruppe og dermed om formålet bak informasjonen.  

 

Videre vil formidling av et alkoholpositivt budskap, bruk av salgsfremmende ord og uttrykk eller 

oppfordring til konsum av alkoholholdig drikk, tale for at det foreligger markedsføringsøyemed. 

Dette samme vil gjelde ved bruk av alkoholpositive bilder, for eksempel bilder av mennesker i 

ulike drikkesituasjoner, bilder av mennesker som holder frem eller skåler med fylte glass og 

bilder av kalde drikker med «duggfriske» dråper. Det er imidlertid ikke et krav at informasjonen 

er «ikledd reklamens tradisjonelt appellerende form», jf. blant annet Markedsrådets forente 

saker 962/11 og 963/11.  

 

Bilder, symboler, illustrasjoner, osv. som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk generelt 

eller til konkrete produkter, vil også anses å ha et salgsfremmende formål, dersom avsender har 

interesse i å selge alkohol. For eksempel vil et bilde av en seidel skummende strågul drikke som 

regel gi klare assosiasjoner til øl uansett hva glasset faktisk inneholder.  

 

Det samme gjelder ord og uttrykk som gir klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk. Det vises til 

at begrepet ”duggfrisk drikke” ble ansett for å være alkoholreklame i Høyesteretts kjennelse i Rt. 

1993 s. 95. Det samme vil gjelde uttrykk som «happy hour», «en kald en», «en halvliter» osv. 

 

9.2.2.3 Kanaler for reklame 

Reklameforbudet er medienøytralt. Det betyr at det ikke er avgjørende hvilke kanaler eller medier 

som brukes for å formidle informasjonen. Ifølge alkoholforskriften § 14-2 kan alkoholreklame blant 

annet fremkomme i «trykt skrift, film, radio, fjernsyn, telefonnett, datanettverk, lysreklame, plakater, 

skilt og lignende innretninger, avbildninger, utstillinger og liknende, distribusjon av trykksaker, 

vareprøver mv.» Denne listen er ikke uttømmende, hvilket innebærer at også nyere kanaler for 
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markedsføring er omfattet, for eksempel sosiale medier og blogger på internett, 

mobiltjenester/applikasjoner mv.  

Noe av det som kjennetegner sosiale medier, er at det er nettbaserte tjenester hvor mange kan 

kommunisere med hverandre og at det ofte er en form for dialog mellom brukerne. Innholdet er 

brukerskapt og brukerne kan dele informasjon. Sosiale medier brukes ikke bare av privatpersoner, 

men har også blitt en viktig kommunikasjons- og markedsføringskanal for bedrifter og andre 

virksomheter. Eksempler på slike nettbaserte tjenester er blant annet Facebook, YouTube, Twitter, 

SnapChat, Instagram, diskusjonsfora og ulike spill. 

Med «utstillinger» siktes det til en fremheving av alkoholprodukter, eksempelvis vindusutstillinger. 

Vanlig oppstilling av alkoholholdige drikkevarer, som ledd i den ordinære omsetningsprosessen, er 

ikke å regne som en utstilling. Eksempelvis kan nevnes plassering i hyller, disker, oppstabling av 

ølkasser på gulvplanet osv. Salgs- og skjenkesteder har adgang til å eksponere hele sitt varesortiment 

slik at publikum kan velge mellom de ulike sortene og merkene stedet kan tilby. Dette gjelder 

tilsvarende for annen plassering av alkoholholdig drikk som er begrunnet i praktiske hensyn ved 

serveringen, for eksempel ved bruk av tappetårn og ved hylleplassering bak bardisk.  

Særlig salgsfremmende plassering av alkoholholdig drikk, for eksempel plassering som fremstår som 

en utstilling, salgstårn og egne kjølebokser ved kassene vil kunne være i strid med reklameforbudet. 

Også slusing av kunder gjennom hyller med konkret produktomtale eller med generelle brosjyrer om 

alkoholholdig drikk vil kunne være i strid med forbudet. Det er ikke tillatt for produsenter og 

leverandører å kjøpe seg gunstig plassering i butikk eller skjenkelokale. 

Reklameforbudet omfatter også reklamegaver og reklameartikler, som for eksempel penner, 

ballonger eller andre produkter med logo/varemerke, vareprøver osv. som distribueres til 

forbrukere. 

Forbudet gjelder videre alkoholreklame på gjenstander som for eksempel parasoller, spillkort, 

fyrstikkesker, askebegre, garderobemerker, barutstyr, serveringsutstyr o.l. Unntak følger av § 14-3 

nr. 5, se merknader til denne bestemmelsen.  

Også muntlig informasjon kan etter omstendighetene vurderes som massekommunikasjon, for 

eksempel dersom et skjenkested på bakgrunn av en bonusavtale med en alkoholleverandør aktivt 

anbefaler det samme produktet til alle/mange kunder.  

Særlig om emballasje og etiketter 

Emballasje og etiketter for alkoholholdig drikk kan etter gjeldende praksis merkes med ordinære 

produktopplysninger. Med ordinære produktopplysninger forstås opplysninger som produktnavn, 

bestillingsnummer, alkoholvolum, flaskestørrelse, produsentland, leverandør (produsent – grossist) 

og tilleggsopplysninger (varedeklarasjon) i form av opplysninger om ingredienser, næringsinnhold, 

pant og avgiftsklasse. Opplysninger som er påbudt etter forskrift om matinformasjon til forbrukerne 

(matinformasjonsforskriften), er alltid tillatt. Produktopplysninger kan også omfatte korte og 

nøkterne smaks-, bruks- og lagringsbeskrivelser. Det understrekes at alle produktopplysninger må 

presenteres på en nøytral og objektiv måte. Det er en forutsetning at informasjonen kun gjelder det 

produktet emballasjen og etiketten er tiltenkt. Kontaktopplysninger til produsent er også tillatt (for 

eksempel adresse, tlf.nr og url). Lenke via QR-kode er ikke tillatt. 
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Det er videre tillatt å påføre etikett og emballasje firmanavn og/eller firmamerke i medhold av 

alkoholforskriften § 14-3 nr. 6.  

Reklameforbudet omfatter også reklame for ”andre varer med samme merke eller kjennetegn som 

alkoholholdig drikk», jf. alkoholloven § 9-2 første ledd andre punktum. Dersom vare- eller 

firmamerket på en etikett for alkoholholdig drikk også er i bruk på ikke-alkoholholdige varer, vil dette 

kunne medføre at reklame for de ikke-alkoholholdige varene vil rammes av reklameforbudet. 

Dersom den alkoholholdige varen har et eget «distinkt varemerke/-kjennetegn», jf. alkoholforskriften 

§ 14-1 andre ledd, kan det imidlertid etter praksis gis informasjon om firmanavn/-merke på 

baketikett, selv om dette er det samme som for en alkoholholdig drikk. Dette er spesielt relevant for 

bryggerier som produserer alkoholholdige og alkoholfrie/-svake drikker. For eksempel kan det på en 

alkoholfri drikk som har et distinkt merkenavn, for eksempel «Minus alkohol», gis informasjon om 

produsent på baketiketten, for eksempel logoen til «Bryggeri Øst». 

Se også unntaket i alkoholforskriften § 14-3 nr.17, som gjelder bruk av 

produsentens/medprodusentens eget personnavn som merkenavn på en alkoholholdig drikk.  

Reklameforbudet rammer også bruk av etiketter/emballasje som reklamekanal for «andre varer eller 

tjenester», jf. alkoholloven § 9-2 første ledd tredje punktum. I sak 06/14 fant Markedsrådet at en 

baketikett med reklame for en studentfestival på selve det alkoholholdige produktet, var å regne 

som ”massekommunikasjon”. 

Reklameforbudet innebærer videre at det ikke er tillatt med såkalt tilgift, dvs. at det følger med et 

ekstra produkt eller en form av fordel ved kjøp av produktet, eller andre tilleggseffekter som er ment 

å tiltrekke kjøpers oppmerksomhet. Dette innebærer at det ikke er tillatt med: 

 Utdeling av lodd eller andre produkter ved kjøp av alkohol, 2 for 1-tilbud mv. 

 Andre tilleggseffekter som skal tiltrekke kjøpers oppmerksomhet, for eksempel figurer eller 

effekter som skal gi informasjon om bruksområde mv. 

 Emballasje med klare tilleggsfunksjoner utover det å være emballasje. Dette omfatter blant 

annet emballasje med kjølefunksjon, serveringsutstyr, gaveesker med annet utstyr/effekter, 

vesker mv. Eksempelvis vil kjølekåper, skrukorker utformet som glass, og gaveesker utformet 

som eksempelvis ”emergency kit” anses for å være emballasje med klare tilleggsfunksjoner 

utover det å være emballasje. Andre eksempler på tilleggseffekter som rammes av forbudet er 

vesker, lykter, serveringsutstyr osv. 

 

9.2.3.4 Forbudet gjelder reklame for alkoholholdig drikk  

Forbudet i § 9-2 rammer all reklame for alkoholholdig drikk. Alkoholholdig drikk er definert som drikk 

med alkoholinnhold over 2,5 volumprosent, jf. alkoholloven § 1-3.  

Forbudet mot reklame omfatter all reklame som fremstår som reklame for alkoholholdig drikk. 

Reklamen trenger ikke å fremstå som direkte reklame for en bestemt alkoholholdig vare. Den kan 

også være mer generell. Dette innebærer blant annet at reklamen, for å rammes av forbudet, ikke 

trenger å inneholde verken navn eller bilde på en bestemt drikk, og heller ikke ordet alkohol. Alle 

uttrykk som språklig eller på annen måte forbindes med alkoholholdig drikk, omfattes av 

reklameforbudet. Som eksempel kan nevnes uttrykk som “happy hour”, «en halvliter», “en kald en” 
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osv. Dette gjelder selv om uttrykket kan omfatte også andre ting. Det avgjørende er om uttrykket gir 

klare assosiasjoner til alkoholholdig drikk. Som eksempel kan nevnes uttrykk som “happy hour”, “en 

kald en” osv. Se også Høyesteretts kjennelse gjengitt i Rt. 1993 s. 95 som gjaldt en annonse med 

teksten «Duggfrisk drikke kr 28,-». Høyesterett la til grunn at «duggfrisk drikke» rent språklig 

omfatter både alkoholholdige og alkoholfrie drikker, og konstaterte at uttrykket slik det her var 

brukt, var i strid med reklameforbudet. 

Reklamen må videre anses å være reklame «for alkoholholdig drikk», i motsetning til reklame for en 

alkoholfri eller alkoholsvak vare. Dersom det er tvil om reklamen er reklame for alkohol, dvs. har til 

formål å fremme salg av produktet alkohol, eller reklame for andre varer og tjenester, vil det også 

være av betydning hvordan reklamen oppfattes av publikum.   

I Draktreklamedommen, Rt. 2000 s. 46, kom Høyesterett til at bruk av bryggerilogo på fotballdrakter, 

var å anse som reklame for alkoholholdig drikk fordi dette firmamerket ble assosiert med 

alkoholholdig drikk. Partene i saken var enige om at bruken av firmamerket var reklame i lovens 

forstand. Spørsmålet var om reklamen var å anse som reklame for øl. Bryggeriet anførte at de 

produserte både øl og mineralvann, og at formålet var generell bedriftsprofilering, ikke reklame for 

alkohol.  

Høyesterett fastslo at reklame som ikke bare er alkoholreklame, men eksempelvis også reklame for 

mineralvann og for bedriften som sådan, rammes av reklameforbudet. At reklamen også 

markedsfører noe annet enn alkoholholdig drikk, hindrer m.a.o. ikke at den rammes av forbudet i 

alkoholloven. Det spiller for så vidt ingen rolle hva som er det primære. 

Høyesterett slo videre fast at dersom det er tvil om den alkoholholdige drikken er omfattet av 

reklamen, vil det likevel være alkoholreklame hvis «en ikke uvesentlig del av dem reklamen 

henvender seg til» må antas å ville oppfatte den som alkoholreklame. Dette prinsippet er siden 

nedfelt i alkoholforskriften § 14-1. Høyesterett understreket at det ikke vil være tilstrekkelig at det er 

en ”blott og bar” mulighet for at enkelte oppfatter reklamen som reklame for alkoholholdig drikk.  

Høyesteretts avgjørelse i Draktreklamedommen er senere fulgt opp av Markedsrådet i sak 17/04 og i 

sak 05/05. I disse sakene kom Markedsrådet til at bruk av bryggeriers nettsidenavn på idrettsdrakter 

var å anse som alkoholreklame fordi nettsidenavnene ble assosiert med alkoholholdig drikk.  

 

9.2.4 Reklame for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk  

9.2.4.1 Generelt  

I utgangspunktet rammes ikke reklame for alkoholfrie og alkoholsvake drikker av reklameforbudet. 
Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme merke eller kjennetegn som 
alkoholholdig drikk, jf. § 9-2 første ledd andre punktum. Unntak for produsentens eget personnavn er 
gitt i alkoholforskriften § 14-3 nr. 17. Se også merknader til denne bestemmelsen. 

Formålet med bestemmelsen er å ramme reklame for alkoholfrie og alkoholsvake varer som i 

realiteten også fungerer som reklame for alkoholholdig drikk. Bakgrunnen var at man hadde erfaring 

med at alkoholsvake drikker, særlig lettøl, ble benyttet til å reklamere for sterkere øl (se Ot.prp. nr. 

86 (2003-2004)). 



 

Versjon 28.10.2015   15 
 

Det er presisert i forskriften § 14-1 tredje ledd første punktum at reklameforbudet omfatter reklame 

for andre varer med samme vare- eller firmamerke som alkoholholdig drikk, med mindre varen har et 

eget distinkt varemerke/kjennetegn som klart atskiller det fra alkoholholdig drikk.  

Ofte vil alkoholsvak drikk ha samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk, men også andre 

produkter med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk omfattes av bestemmelsen. 

Forbudet rammer for eksempel reklame for matvarer, klær osv., som har samme merke eller 

kjennetegn som alkoholholdig drikk. 

Flere bryggerier produserer mineralvann, alkoholfritt øl og lignende med eget distinkt 

varemerke/kjennetegn, og under annen logo. Reklame for slike produkter, vil ikke rammes av 

reklameforbudet. Dersom firmanavnet er varemerke/kjennetegn både på de alkoholfrie og 

alkoholholdige produktene, vil dette derimot være i strid med reklameforbudet. Dette vil for 

eksempel være tilfelle dersom firmalogoen får en fremtredende posisjon på alle produktene. Det er 

ikke tilstrekkelig å tilføye ”lettøl”, ”light”, «alkoholfri» eller lignende til produsentens navn/logo for å 

gå klar av forbudet. 

Videre rammer forbudet eksempelvis bruk av firma/foretaksnavn som er egnet til å fremme 

omsetningen av alkoholholdige drikkevarer. Når firmanavnet forbindes med alkoholholdige 

drikkevarer, vil også bruk av firmanavnet i andre sammenhenger enn i reklame for denne drikken 

kunne rammes av forbudet. Dersom en produsent av andre typer varer starter produksjon eller 

distribusjon av alkoholholdige drikkevarer, vil firmanavnet etter hvert kunne bli underlagt de 

begrensninger som fremgår av reglene i alkoholloven.  

Forbudet mot reklame for andre varer med samme varemerke/kjennetegn som alkoholholdig drikk, 

hindrer ikke at det kan gis opplysninger om hvem som er produsent av en vare. Dette medfører at 

det er tillatt å reklamere for eksempelvis lettøl og mineralvann der bryggerinavn benyttes. Denne 

type reklame må imidlertid utformes slik at det går klart frem hvilken drikk det reklameres for, og 

bryggerilogo og merke må ikke brukes på en slik måte at reklamen kan oppfattes som 

alkoholreklame. 

 

9.2.5 Forbud mot å la alkoholholdig drikk inngå i reklame for andre varer og tjenester 

Varer som nevnt i § 9-2 første ledd første og andre punktum, må heller ikke inngå i reklame for andre 

varer og tjenester, jf. § 9-2 tredje punktum.  

 

Selv om en reklame primært gjelder andre varer enn alkoholholdig drikk, er den ulovlig dersom 

alkoholholdig drikk eller varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk, inngår i 

reklamen. Eksempelvis vil bilder, illustrasjoner eller benevnelser av alkoholholdig drikk i reklame for 

klær, møbler, reiser eller andre varer eller tjenester være forbudt.  

I Markedsrådets sak 06/04 uttalte rådet, etter en konkret vurdering, at reklame for en studentfestival 

på en øletikett var å anse som brudd på § 9-2 første ledd tredje punktum. Rådet uttalte at koblingen 

mellom en produsents varemerke og slagord, sammen med en studentfestivals logo, formidlet et 

budskap med et alkoholpositivt innhold. Saken er et eksempel på at selve det alkoholholdige 

produktet inngår i reklame for andre varer eller tjenester, og at dette rammes av reklameforbudet.  
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Også utdeling av gratis alkohol ved kjøp av en vare eller tjeneste er forbudt, for eksempel utdeling av 

gratis champagne ved bestilling av hotellrom. Merk for øvrig at alkoholloven § 8-6a oppstiller et 

spesifikt forbud mot å dele ut alkoholholdig drikk til forbruker i markedsføringsøyemed. 

Bestemmelsen i alkoholforskriften § 14-1 fjerde ledd tilsvarer lovens § 9-2 første ledd tredje punktum 

og presiserer at reklameforbudet også innebærer et forbud mot at alkoholholdig drikk, samt 

alkoholsvake og alkoholfrie varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk, 

inngår i reklame for andre varer eller tjenester. 

 

9.2.6 Reklameforbudets geografiske virkeområde, herunder på internett 

I henhold til alkoholloven § 1-2, jf. alkoholforskriften § 14-6, gjelder forbudet mot alkoholreklame på 

norsk territorium, samt på Svalbard og Jan Mayen.  

I henhold til brev fra Lovavdelingen i Justis- og politidepartementet til Helse- og 

omsorgsdepartementet av 8.5.2008, må imidlertid spørsmålet om reklameforbudets rekkevidde også 

sees i sammenheng med straffelovens regler om virkeområde. Etter Lovavdelingens syn er det 

praktiske spørsmålet når det gjelder virkeområdet for forbudet i alkoholloven § 9-2, når det er 

adgang til å strafforfølge en person eller et foretak for overtredelse av forbudet. Overtredelse av 

alkoholloven § 9-2 er straffbart etter alkoholloven § 10-1. 

Straffelovens utgangspunkt er at norsk straffelovgivning gjelder for handlinger foretatt i Norge, 

herunder på Svalbard, Jan Mayen og i de norske bilandene, jf. straffeloven § 4.  I straffeloven § 7 

heter det imidlertid: «Når straffbarheten av en handling avhenger eller påvirkes av en inntrådt eller 

tilsiktet virkning, anses handlingen foretatt også der virkningen er inntrådt eller tilsiktet fremkalt». 

 

9.2.7 Forholdet til ytringsfriheten. Redaksjonell og privat omtale av alkohol, herunder i 

sosiale medier 

Kommersielle ytringer i form av reklame er i utgangspunktet beskyttet av ytringsfriheten som vernes 

i Grunnloven § 100. Det er imidlertid bred enighet om at kommersielle ytringer nyter et noe svakere 

vern enn andre ytringer i samfunnsdebatten. Forholdet til ytringsfriheten ble vurdert da forbudet 

mot alkoholreklame ble utarbeidet og vedtatt, og man antok da at et generelt forbud mot 

alkoholreklame, i likhet med forbudet mot tobakksvarer, ikke ville stride mot Grunnlovens § 100. I 

forente saker 11/962 og 11/963 la Markedsrådet til grunn at det generelle reklameforbudet ikke 

strider mot ytringsfriheten. 

Aktører i alkoholnæringen har rett til å delta i samfunnsdebatten ved politiske ytringer, men denne 

rettigheten er ikke direkte berørt av reklameforbudet. Rene politiske ytringer faller utenfor 

reklameforbudets anvendelsesområde. I Rt. 1995 s 1176 ble en daglig leder av en 

dagligvareforretning frifunnet for overtredelse av reklameforbudet etter å ha stilt ut vin i butikken. 

Høyesterett la til grunn at reklame i lovens forstand gjelder kommunikasjon med formål å fremme 

salg av alkoholholdig drikk. Tiltaltes handling ble ansett for å være en politisk ytring for å vise 

hvordan det burde være og kunne bli i nærbutikken om salg av alkoholholdig drikk ble tillatt. 

Særlig om redaksjonell omtale 

I Ot. prp. nr. 86 (2003-2004) uttalte departementet følgende:  
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«Omtale av alkoholholdige drikkevarer som er underlagt redaksjonell frihet er indirekte beskyttet av 

Grunnloven § 100 om trykkefrihet. Slik medieomtale av alkoholholdig drikk i dagsaviser, tidsskrifter, 

ukeblader, på Internett osv. faller derfor utenfor forbudet i lovens § 9-2. For å kunne betraktes som 

redaksjonelt materiale må det foreligge redaksjonell frihet, dvs. omtalen av alkoholholdig drikk må 

være vurdert og presentert av en uavhengig redaksjon. Omtalen av de alkoholholdige produktene må 

verken være initiert eller finansiert av produsent, importør, grossist, forhandler eller mellommann.» 

Dette innebærer også at betalt produktplassering av alkoholholdige produkter TV-program, filmer, 

artikler, mv. vil være omfattet av reklameforbudet. 

Kundemagasiner, kjøpesenteraviser og lignende utgivelser vil vanligvis ikke anses å ha redaksjonell 

frihet, da formålet bak publikasjonen normalt vil være å fremme salg av varer eller tjenester 

(markedsføringsøyemed).  

Dersom en bransjeaktør lenker til eller informerer om en redaksjonell artikkel som omhandler 

leverandørens produkter, vil selve lenkehenvisningen kunne anses å ha til formål å fremme salg av 

alkoholholdig drikk, selv om artikkelen i seg selv er lovlig. 

Privatpersoners omtale 

Ytringer fra privatpersoner rammes i utgangspunktet heller ikke av reklameforbudet. Begrunnelsen 

er også her ytringsfriheten og manglende markedsføringsøyemed.  

Det er imidlertid en forutsetning at den privates ytringer ikke fremstår å være på vegne av, eller er 

initiert av en bransjeaktør i alkoholmarkedet. I så tilfelle vil det lett kunne fremstå som en omgåelse 

av reklameforbudet fra aktørens side. Et eksempel på dette er sponsing av kjendiser og bloggere, 

med produkter, reiser eller arrangementer. Slike tiltak vil normalt anses å ha som formål å oppnå 

positiv omtale og/eller bilder av bransjeaktørens produkter. 

I henhold til praksis, vil det for eksempel kunne anses som brudd på reklameforbudet dersom en 

bransjeaktør eksplisitt eller implisitt oppfordrer private til å legge ut kommentarer om aktørens 

produkter på aktørens hjemmesider, profiler i sosiale medier eller andre nettsteder. 

Ifølge praksis må videre forespørsler om alkoholholdige produkter besvares individuelt, selv om 

spørsmålet er lagt ut på en offentlig nettside. 

Det vil også kunne vurderes som en omgåelse av reklameforbudet dersom eiere og ansatte i 

bransjeaktørens virksomhet, eller andre med nær tilknytning til virksomheten, bruker blogger, 

nettsider eller profiler i sosiale medier til utstrakt omtale av aktørens produkter. Tilsvarende gjelder 

for aktiviteten i støttegrupper og lignende dersom det er en bransjeaktør som i realiteten står bak 

gruppen. 

 

9.2.8 Unntak fra reklameforbudet 

Etter alkoholloven § 9-2 annet ledd første punktum har departementet myndighet til å fastsette 

unntak i forskrift.  

Alkoholforskriften § 14-3 inneholder 20 unntak fra reklameforbudet. For nærmere omtale om 

unntakene, vises det til merknader til alkoholforskriften § 14-3.  
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I tillegg gir alkoholloven § 9-2 annet ledd annet punktum departementet myndighet til å gjøre 

ytterligere unntak når særlige grunner foreligger. Denne myndigheten til å fatte unntak i 

enkelttilfeller, er delegert til Helsedirektoratet, og unntaksadgangen forutsettes kun brukt i helt 

spesielle og konkrete tilfeller. For mer om direktoratets dispensasjonsadgang, se alkoholforskriften § 

14-5.  

 

§ 9-3 Tilsyn 
Helsedirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene om reklameforbud fastsatt i eller i medhold av 

denne lov overholdes. Helsedirektoratet kan foreta slik gransking og besiktigelse som det finner 

nødvendig for å utføre sine gjøremål etter loven. 

 

Enhver plikter å gi de opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av Helsedirektoratets 

oppgaver etter lovens kapittel 9. 

 

Tilføyd ved lov 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), endret ved lover 16 feb 2007 
nr. 6 (ikr. 1 mars 2007 iflg. res. 16 feb 2007 nr. 172), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 
466). 

 

9.3 Helsedirektoratets merknader 
 

Alkoholloven § 9-3 lovfester Helsedirektoratets ansvar for å føre tilsyn med at 

reklamebestemmelsene i alkoholloven overholdes. Helsedirektoratet står etter lovteksten fritt i 

organiseringen og utførelsen av tilsynet, men det legges til grunn at Helsedirektoratet skal informere, 

veilede og følge opp henvendelser fra enkeltpersoner, Fylkesmannen, kommuner og andre.  

Direktoratets tilsynsansvar fratar ikke bevillingsmyndighetene deres ansvar for å føre kontroll med 

sine bevillingshavere, herunder med overtredelser av reklameforbudet. Se også ytterligere omtale av 

dette i avsnittet nedenfor om håndheving og saksbehandling.  

 

9.3.1 Nærmere om første og andre ledd 

Første ledd gir Helsedirektoratet lovhjemmel til å foreta kontrollundersøkelser. Disse undersøkelsene 

kan foretas også på bedriftens private områder.  

Dersom direktoratet nektes adgang til tross for sin rett til kontrollundersøkelser, vil det være 

nødvendig for direktoratet å få bistand fra politiet om tvangsmidler skal brukes.  

Bestemmelsens andre ledd slår fast at enhver har plikt til å gi direktoratet de opplysninger som er 

nødvendige for gjennomføringen av deres tilsyns- og håndhevingsoppgaver etter alkoholloven 

kapittel 9. Dette innebærer at direktoratet har rett til å be om tilgang til dokumenter og andre 

opplysninger som er relevante i forhold til disse oppgavene, og at enhver plikter å gi direktoratet 

slike opplysninger. Direktoratet kan be om informasjon også fra personer og virksomheter som det 

ikke vurderer å sanksjonere, men som likevel antas å ha relevant dokumentasjon. Opplysningsplikten 

er avgrenset til informasjon vedkommende faktisk sitter inne med. Opplysningsplikten utløses av et 
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pålegg fra direktoratet.   

 

9.3.2 Forholdet til kommunenes tilsyn og håndheving av reklameforbudet 

Når det gjelder kommunale salgs- eller skjenkebevillinger, har kommunene et selvstendig ansvar for 

å håndheve reklameforbudet. Kommunene som har et ansvar for å føre kontroll med at kommunale 

bevillingshavere overholder alkoholloven, herunder reklameforbudet, jf. alkoholloven § 1-9.  Ved 

brudd kan kommunen be om retting og fatte vedtak om inndragning av bevillingen, jf. alkoholloven § 

1-8.  Inndragning er oftest aktuelt i sammenheng med andre lovbrudd. Kommunale vedtak om 

inndragning kan påklages til Fylkesmannen. 

Helsedirektoratet har også myndighet til å føre tilsyn med og ev. gripe inn overfor salgs- og 

skjenkesteder som bryter reklameforbudet i form av krav om retting og pålegg om tvangsmulkt, se 

merknadene til § 9-4 under. Dersom kommunen avdekker graverende forhold som tilsier at vedtak 

om retting eller tvangsmulkt bør fattes, kan kommunen varsle Helsedirektoratet om forholdet. 

Helsedirektoratet videresender alle meldinger om mulig alkoholreklame på kommunale salgs- eller 

skjenkesteder til kommunen som er ansvarlig, slik at de kan håndteres av kommunen. 

 

§ 9-4 Retting og tvangsmulkt 
Finner Helsedirektoratet at reklameforbudet er overtrådt, kan det pålegge retting av forholdet. 

Samtidig fastsettes en frist for rettingen. Helsedirektoratet kan kreve skriftlig bekreftelse fra 

overtrederen på at det ulovlige forholdet skal opphøre. 

 

Samtidig med at pålegg om retting gis, kan tvangsmulkt fastsettes. Mulkten løper fra oversittelse av 

fristen for retting, og kan fastsettes i form av engangsmulkt eller dagmulkt. Mulkten tilfaller staten. 

Dersom Helsedirektoratet ved avdekking av en overtredelse finner særlig grunn til å tro at det vil bli 

begått nye brudd på reklameforbudet som ikke kan stanses etter første og annet ledd, kan det på 

forhånd fastsette at mulkt vil løpe fra det tidspunkt ny overtredelse tar til. Slik tvangsmulkt kan 

fastsettes for inntil ett år. 

 

Når særlige grunner taler for det, kan Helsedirektoratet helt eller delvis frafalle ilagt tvangsmulkt. 

 

Departementet kan gi forskrifter om fastsettelse, beregning og innkreving av tvangsmulkt. 

 

Tilføyd ved lov 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), endret ved lover 16 feb 2007 

nr. 6 (ikr. 1 mars 2007 iflg. res. 16 feb 2007 nr. 172), 6 mai 2011 nr. 13 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 6 mai 2011 nr. 

466). 
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9.4 Helsedirektoratets merknader 
 

9.4.1 Pålegg om retting 

Etter § 9-4 første ledd i alkoholloven kan Helsedirektoratet pålegge retting dersom reklameforbudet 

er overtrådt.  

Et pålegg om retting innebærer at den pålegget er rettet mot, plikter å bringe det ulovlige forholdet 

til opphør. Pålegg om retting vil normalt innebære en handleplikt, for eksempel å stanse 

annonsering, fjerne reklametavler, fjerne reklamemateriell fra eget utsalgssted eller virksomhet. 

Pålegg om retting rettes mot den eller de som har foretatt eller medvirket til en handling som er i 

strid med de aktuelle bestemmelser. Det er ikke noe formelt i veien for at pålegg i gitte tilfeller kan 

rettes mot flere parter.  

Samtidig som det fattes vedtak om retting, fastsettes det en rimelig frist for rettingen. Hva som anses 

som en rimelig frist, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Fristen må vurderes ut fra formålet, nemlig å 

få stanset et ulovlig forhold, samtidig som det må tas hensyn til omfanget av de handlinger parten 

må utføre for å rette forholdet.  

Bestemmelsens tredje punktum gir direktoratet en uttrykkelig hjemmel til å kreve skriftlig 

bekreftelse på at overtredelser av reklameforbudet skal opphøre. Dette er et alternativ til sanksjoner 

som tvangsmulkt.  

Etter en slik skriftlig bekreftelse er overtrederen avtalerettslig forpliktet til å sørge for at bruddet på 

reklamereglene opphører. Ut over det knyttes det ikke andre rettsvirkninger til manglende 

etterfølgelse av en skriftlig bekreftelse enn at direktoratet kan velge å forfølge saken videre.  

 

9.4.2 Fastsettelse av tvangsmulkt 

Andre og tredje ledd gir Helsedirektoratet hjemmel til å fastsette tvangsmulkt. 

9.4.2.1 Ordinær tvangsmulkt 

Etter hovedregelen i andre ledd kan tvangsmulkt fastsettes samtidig med at pålegg om retting gis.  

Tvangsmulktens størrelse fastsettes skjønnsmessig etter en helhetsvurdering. Relevante momenter i 

vurderingen vil bl.a. være: 

 overtredelsens art og omfang  

 den ansvarliges økonomiske forhold 

 kostnadene ved retting 

 den ansvarliges økonomiske interesse i å ikke rette forholdet 

 hensynet til å opprettholde respekten for regelverket 

 andre forhold av betydning for vurderingen  

 

Tvangsmulkten skal fungere som insitament for etterlevelse av pålegget om retting. Overtrederen vil 

i mange tilfeller ha økonomiske interesser i å fortsette det ulovlige forholdet og kan bli påført 

kostnader i forbindelse med retting. Kostnadene ved retting og antatt gevinst av den ulovlige 
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reklamen bør, der dette er mulig, tillegges vekt ved fastsettelsen av tvangsmulkten. Samtidig må 

tvangsmulkten ikke være uforholdsmessig høy. Mulkten skal være effektiv uten å være urimelig. 

Tvangsmulkt etter andre ledd er betinget og påløper først når fristen for retting eventuelt er 

oversittet.  

Dagmulkt løper til forholdet er rettet. Engangsmulkt forutsettes bare brukt i de tilfellene det anses 

særlig påkrevd at pålegget oppfylles innenfor fristen. For øvrig brukes løpende dagmulkt. 

Vedtak om tvangsmulkt har virkning kun for den overtredelse vedtaket er fastsatt i forhold til. 

9.4.2.2 Forhåndsfastsatt tvangsmulkt 

Etter unntaksregelen i tredje ledd kan Helsedirektoratet på nærmere vilkår fastsette tvangsmulkt på 

forhånd, dvs. før en overtredelse har skjedd.  

Tvangsmulkt kan unntaksvis, dersom det foreligger særlige omstendigheter, fastsettes for fremtidige 

overtredelser av reklamebestemmelsene. Denne ordningen er ment for tilfeller hvor bruk av ordinær 

tvangsmulkt ikke vil være et effektivt sanksjonsmiddel. Forhåndsfastsatt tvangsmulkt vil kunne 

hindre at de samme aktørene begår gjentatte brudd på reklamebestemmelsene, for eksempel i form 

av kortvarige reklamekampanjer som vil være avsluttet før tilsynsmyndigheten rekker å reagere med 

ordinær tvangsmulkt.  

Tre vilkår må være oppfylt for at mulkt skal kunne fastsettes på forhånd: 

For det første må et vedtak om forhåndsfastsatt tvangsmulkt fattes i sammenheng med at det 

avdekkes et brudd på reklamebestemmelsene. Dette innebærer at forhåndsfastsatt tvangsmulkt må 

fastsettes uten ugrunnet opphold etter at overtredelsen er avdekket. Det er derimot ikke et vilkår for 

å forhåndsfastsette tvangsmulkt at det blir gitt pålegg om retting og fastsettes tvangsmulkt overfor 

den opprinnelige overtredelsen. Er for eksempel forholdet rettet opp innen tilsynsmyndigheten blir 

oppmerksom på det, er dette ikke til hinder for at det på forhånd kan fastsettes vedtak om 

tvangsmulkt for fremtidige overtredelser. 

For det andre må det foreligge særlig grunn til å tro at overtrederen vil begå nye brudd på 

reklamebestemmelsene for at tvangsmulkt kan fastsettes på forhånd. I vurderingen av om det 

foreligger særlig grunn vil tidligere brudd på bestemmelsene være et sentralt moment. Dersom en 

aktør tidligere har overtrådt reklamebestemmelsene ved flere anledninger, vil dette kunne utgjøre 

særlig grunn. Hvert enkelt tilfelle må imidlertid vurderes individuelt med tanke på om risikoen for 

nye overtredelser er tilstrekkelig til å oppfylle vilkåret. 

For det tredje er det et vilkår for å fastsette mulkt på forhånd at slik bruk av tvangsmulkt finnes 

nødvendig for å sikre en effektiv håndhevelse av reklameforbudet. Dette innebærer at mulkt ikke kan 

fastsettes på forhånd dersom eventuelt ny overtredelse vil kunne rammes ved pålegg om retting og 

fastsettelse av ordinær tvangsmulkt. Dersom det er særlig grunn til å tro at det vil skje en 

overtredelse som er av så kort varighet at ordinær tvangsmulkt med rettefrist ikke vil være et reelt 

pressmiddel, vil vilkåret være oppfylt. Et moment i vurderingen er om tidligere kortvarige 

overtredelser er konstatert. 

Vedtaket må inneholde en nærmere beskrivelse av hva som skal til for at mulkten begynner å løpe. 

Det kan fastsettes at mulkten vil begynne å løpe ved enhver ny overtredelse av reklameforbudet. 
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Dersom det anses hensiktsmessig, kan vedtaket avgrenses til kun å gjelde nærmere bestemte typer 

overtredelser av reklameforbudet. 

Størrelsen på den forhåndsfastsatte tvangsmulkten må fastsettes i vedtaket, og på samme måte som 

ordinær mulkt etter andre ledd. Mulkten vil kunne fremstå som uforholdsmessig høy dersom den 

nye overtredelsen er av vesentlig mindre alvorlig karakter enn den opprinnelige overtredelsen. Dette 

kan gi grunnlag for at tvangsmulkten kan frafalles helt eller delvis, se nærmere om dette nedenfor i 

punkt 9.4.2.3. 

Forhåndsfastsatt tvangsmulkt kan fastsettes for inntil ett år. Forhåndsfastsatt tvangsmulkt 

aktualiseres ved nye overtredelser i løpet av vedtakets virketid.  

Slik tvangsmulkt kan fastsettes som løpende dagmulkt eller engangsmulkt. Forhåndsfastsatt 

tvangsmulkt fastsettes normalt for å hindre nye kortvarige reklamefremstøt. Det vil i slike tilfeller 

normalt være mest effektivt og hensiktsmessig å fastsette mulkten som en engangsmulkt. Den 

forhåndsfastsatte tvangsmulkten vil løpe fra og med den dag overtredelsen tar til. 

Konstatering om at det er skjedd et nytt brudd på reklameforbudet kan skje etter at overtredelsen er 

opphørt, men må skje uten ugrunnet opphold etter at Helsedirektoratet er blitt kjent med 

overtredelsen. Konstateringen kan under ingen omstendigheter skje etter at virketiden for vedtaket 

om mulkt etter tredje ledd er gått ut.  

Dersom det i løpet av vedtakets virketid begås flere overtredelser som ikke henger naturlig sammen, 

kan flere engangsmulkter ilegges. Eventuelt kan flere løpende mulkter løpe parallelt. I forbindelse 

med kampanjer, annonseserier eller lignende som pågår over tid, og der reklamebudskapet 

presenteres i ulike sammenhenger etter ett og samme konsept, vil det normalt være naturlig å anse 

bruddene på reklameforbudet som én overtredelse. Reklamefremstøt som ikke vurderes å ha 

naturlig sammenheng med hverandre, vil derimot være å anse som separate brudd på 

reklameforbudet, som hver for seg kan gi selvstendig grunnlag for sanksjon.  

Dersom den forhåndsfastsatte mulkten aktualiseres, kan det fastsettes ny forhåndsmulkt for inntil ett 

år dersom vilkårene for å fastsette slik mulkt er til stede. 

9.4.2.3 Frafallelse av tvangsmulkt 

Etter § 9-4 fjerde ledd kan tvangsmulkt helt eller delvis frafalles dersom særlige grunner taler for det. 

Helsedirektoratet skal vurdere frafallelse dersom det anmodes om det. Den som ber om at 

tvangsmulkt skal frafalles, bør anføre hva som påberopes som særlige grunner. Helsedirektoratet kan 

også vurdere frafallelse av eget tiltak. Frafallelse kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der force 

majeure-lignende forhold har vanskeliggjort retting innen fristen. Videre kan det være aktuelt å 

frafalle en forhåndsfastsatt tvangsmulkt helt eller delvis i tilfeller hvor den nye overtredelsen er 

mindre alvorlig, eller hvor andre sanksjonshjemler er benyttet, se nærmere om dette under punkt 

9.4.4.   

 

9.4.3 Saksbehandlingsregler  

Forvaltningslovens regler i kapittel 4-6, blant annet om forhåndsvarsel og klage, gjelder for både 

pålegg om retting og fastsettelse av tvangsmulkt etter andre og tredje ledd.  
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Dersom Helsedirektoratet vurderer å fatte vedtak om retting, eventuelt tvangsmulkt, vil det normalt 

ha en plikt til å gi parten forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16. I forbindelse med 

forhåndsvarslet skal parten gis anledning til å uttale seg.  

Enkeltvedtak om pålegg om retting og fastsettelse av tvangsmulkt skal utferdiges etter reglene i 

forvaltningsloven. Det vises spesielt til forvaltningsloven § 27 tredje ledd hvor det går frem at 

vedtaket skal inneholde opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere 

fremgangsmåten ved klage osv. For denne ordningen er det vedtatt annen klageinstans 

(Markedsrådet) enn forvaltningslovens utgangspunkt. Behandlingen i denne klageinstansen har 

dessuten en annen form enn det som er vanlig i forvaltningen, se merknadene til § 9-5.  

Tvangsmulkt etter både andre og tredje ledd tilfaller staten. Mulkten er tvangsgrunnlag for utlegg, se 

tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d. 

Ved iverksetting (inndriving) av tvangsmulkten må det konstateres at forholdet ikke er rettet innen 

den fastsatte fristen eller, ved forhåndsfastsatt tvangsmulkt, fastslås at reklameforbudet på ny er 

overtrådt. Avgjørelser om dette, og eventuelle avgjørelser om å oversende begjæring om utlegg for 

tvangsmulkt til namsmannen, vil ikke være å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 

Eventuelle innsigelser mot en slik avgjørelse kan fremmes under sak om tvangsfullbyrdelse av 

mulkten, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 tredje ledd.  

Ved vedtak etter alkoholloven § 9-4 andre ledd forfaller engangsmulkt til betaling første virkedag 

etter at fristen i pålegget er oversittet. Løpende dagmulkt forfaller i daglige terminer fra og med 

første virkedag etter at fristen i pålegget er oversittet. Ved vedtak etter alkoholloven § 9-4 tredje 

ledd forfaller engangsmulkt første virkedag etter at overtredelsen tar til. Løpende mulkt fastsatt etter 

tredje ledd forfaller i daglige terminer fra og med første virkedag etter at overtredelsen tar til.  

 

9.4.4 Forholdet til andre sanksjonsmuligheter  

Foruten hjemmelen for administrativ reaksjon i form av pålegg om retting og tvangsmulkt har loven 

to sanksjonsmuligheter mot ulovlig reklame: Inndragning av kommunal eller statlig bevilling etter 

alkoholloven, jf. §§ 1-8 og 6-10, og straff jf. § 10-1.  

Pålegg om retting og fastsetting av tvangsgebyr kan skje overfor flere personer eller virksomheter for 

samme overtredelse. Det må vurderes i hver enkelt sak hvem det vil være hensiktsmessig å fastsette 

tvangsmulkt overfor. I de fleste tilfeller vil det være mest aktuelt å fastsette tvangsmulkt for 

annonsøren og ikke for formidleren. Hvis andre reaksjonsmåter vil kunne anses som like effektive, vil 

det være et moment i vurderingen av om tvangsmulkt skal fastsettes. 

Ved overtredelse av kringkastingsloven kapittel 3 eller forskrifter gitt i medhold av kapittel 3 kan 

Medietilsynet ilegge overtredelsesgebyr etter kringkastingsloven § 10-3. Etter kringkastingsloven       

§ 3-4 sjette ledd er det forbud mot at bl.a. tobakks- og alkoholprodusenter sponser 

kringkastingsprogram eller audiovisuelle bestillingstjenester. I kringkastingsforskriften § 3-4 forbys 

reklameinnslag som inneholder varemerke eller logo som benyttes i markedsføring av produkt eller 

tjenester som det etter norsk regelverk er forbudt å reklamere for. Etter kringkastingsforskriften § 3-

10 kan det ikke benyttes varemerke, logo, reklamefigurer og lignende som benyttes i markedsføring 

av produkt eller tjenester som det etter norsk lov er forbudt å reklamere for. Det forhold at et 
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kringkastingsselskap kan ilegges overtredelsesgebyr etter kringkastingsloven vil være et moment i 

vurderingen av om det vil være hensiktsmessig å fastsette tvangsmulkt overfor 

kringkastingsselskapet. At et kringkastingsselskap ilegges overtredelsesgebyr etter 

kringkastingsloven, vil være et moment i vurderingen av om ilagt tvangsmulkt helt eller delvis skal 

frafalles.  

 

9.4.5 Forskriftshjemmel 

I § 9-4 femte ledd er det gitt hjemmel til å gi forskrifter om fastsettelse, beregning og innkreving av 

tvangsmulkt. Slike forskrifter er ikke gitt. 

 

§ 9-5 Klage 
Vedtak etter § 9-4 kan påklages til Markedsrådet. 

 

Ved behandlingen i Markedsrådet gjelder de saksbehandlingsregler som er gitt i eller i medhold av 

markedsføringsloven så langt de passer. 

 

Tilføyd ved lov 23 mai 2003 nr. 34 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626), endret ved lov 9 jan 2009 nr. 2 

(ikr. 1 juni 2009 iflg. res. 9 jan 2009 nr. 7). 

 

9.5 Helsedirektoratets merknader 
 

Pålegg om retting og fastsettelse av tvangsmulkt, både etter hovedregelen i § 9-4 andre ledd og 

unntaksregelen om forhåndsfastsatt tvangsmulkt i tredje ledd, vil være enkeltvedtak, som i tråd med 

vanlig forvaltningsrett kan påklages.  

Etter § 9-5 kan slike enkeltvedtak påklages til Markedsrådet. Klagen skal fremsettes for 

Helsedirektoratet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a. Helse- og omsorgsdepartementet 

vil være rett saksøkt ved eventuelle rettssaker på området.  

Konstatering av at forholdet ikke er rettet innen den fastsatte fristen eller, ved forhåndsfastsatt 

tvangsmulkt, konstatering av at reklameforbudet på ny er overtrådt, samt eventuelle avgjørelser om 

å oversende begjæring om utlegg for tvangsmulkt til namsmannen, vil ikke være å anse som 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  

De saksbehandlingsregler som er gitt i, eller i medhold av, markedsføringsloven gjelder, så langt de 

passer, også ved Markedsrådets behandling av saker etter alkoholloven. Det legges til grunn at bl.a. 

§§ 32 første og tredje ledd, 41, 42, 48 fjerde ledd og 49 vil ha relevans i forhold til saker etter 

alkoholloven. Der markedsføringsloven ikke regulerer et spørsmål eller ikke passer, vil 

forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling gjelde.  

Forskrift om Forbrukerombudet og Markedsrådet regulerer Markedsrådets saksbehandling. Som et 

utgangspunkt legges det til grunn at bestemmelsene i forskriften §§ 4 til 13 kommer til anvendelse. 

De av bestemmelsene som gjelder for Forbrukerombudet, vil i saker etter alkoholloven gjelde 
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tilsvarende for Helsedirektoratet. Etter § 8 skal det utarbeides et sakssammendrag av 

Helsedirektoratet. Sammendraget oversendes Markedsrådet og klager. Klager opplyses om at det vil 

bli gitt mulighet for å uttale seg til Markedsrådet. Behandlingen i Markedsrådet er muntlig, og begge 

parter har adgang til å møte for å redegjøre for sitt syn på saken, jf. § 9.  

Markedsføringslovens § 38 om hvem som kan bringe saker inn for Markedsrådet kommer ikke til 

anvendelse. Klagesaker etter alkoholloven reguleres av forvaltningsloven § 28, jfr. alkoholloven § 9-5. 

Også forvaltningslovens bestemmelser i kapittel 6 om klagefrist mv. vil gjelde i den grad ikke annet 

følger av markedsføringsloven med forskrifter.  

Klage over pålegg om retting og/eller tvangsmulkt gis ikke automatisk oppsettende virkning, men 

vurderes etter forvaltningsloven § 42 på vanlig måte. Det er bare i spesielle tilfelle det vil være 

aktuelt å gi oppsettende virkning. 
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Alkoholforskriften kapittel 14. Forbud mot reklame for alkoholholdig 

drikk 

 

§ 14-1 

Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. 

 

Forbudet gjelder også bruk av vare- eller firmamerke eller kjennetegn for alkoholholdig drikk, 

forutsatt at en ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville oppfatte den 

som reklame for alkoholholdig drikk. 

 

Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme vare- eller firmamerke eller kjennetegn 

som alkoholholdig drikk, med mindre varen har et eget distinkt varemerke/-kjennetegn. Når varen 

har et eget distinkt varemerke/-kjennetegn, kan det i reklame i tillegg gis opplysninger om vare- eller 

firmamerke eller kjennetegn, med mindre en ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til 

må antas å ville oppfatte den som alkoholreklame. 

 

Varer som nevnt i første og tredje ledd må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester. 

 

Helsedirektoratets merknader 
 

Bestemmelsen stadfester gjeldende fortolkning av reklameforbudet i alkoholloven § 9-2 første ledd. 

Det vises derfor til merknader til alkoholloven § 9-2 første ledd, punkt 9, især punkt 9.2.3.4, 9.2.4 og 

9.2.5. 

 

§ 14-2 

Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, herunder 

reklame i trykt skrift, film, radio, fjernsyn, telefonnett, datanettverk, lysreklame, plakater, skilt og 

lignende innretninger, avbildninger, utstillinger og liknende, distribusjon av trykksaker, vareprøver 

mv. 

 

Det foreligger markedsføringsøyemed dersom et siktemål med kommunikasjonen er å fremme salg. 

I vurderingen av om det foreligger markedsføringsøyemed, må det bl.a. legges vekt på hvem som er 

avsender av informasjonen, hvem som tar initiativ til å gi informasjonen, innholdet i og utformingen 

av informasjonen og hvordan informasjonen er presentert og formidlet. 

 

Helsedirektoratets merknader 
 

Bestemmelsen stadfester gjeldende fortolkning av reklameforbudet i alkoholloven § 9-2 første ledd. 

Det vises derfor til merknader til alkoholloven § 9-2 første ledd, punkt 9.2.2. 
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§ 14-3 
Unntatt fra forbudet er: 
 

1. Annonser i et utenlandsk trykt skrift som innføres til Norge, med mindre hovedformålet med 

skriftet eller importen er å reklamere for alkoholholdig drikk i Norge.  

 

2. Informative annonser i bransjetidsskrifter og annen informasjon til bevillingshavere som 

ledd i den ordinære omsetningsprosess for alkoholholdige drikker.  

 

3. Annonser om salgssted, herunder nettsalgssted, eller skjenkested med informasjon om 

stedets navn, adresse og åpningstider samt bevillingsrettigheter. Tilsvarende informasjon 

kan gis fra salgs- og skjenkested på egne nettsider. 

  

4. Opplysningsskilt av lite format i umiddelbar tilknytning til salgs- eller skjenkested.  

 

5. Merking av vanlig serveringsutstyr på skjenkested med alkoholprodusenters eller grossisters 

firmanavn og/eller firmamerke. 

  

6. Merking av bevillingshavers kjøretøyer, emballasje, betjeningsuniformer o.l. med eget 

firmanavn og/eller firmamerke.  

 

7. Reklame i utenlandske fjernsynskanaler, når reklamen er i samsvar med reklamereglene i 

det land kanalen sendes fra. Unntaket gjelder ikke reklame i fjernsynssendinger som er 

spesielt rettet mot Norge.  

 

8. Nøkterne ikke-produktspesifikke faktaopplysninger om alkoholholdig drikk, bl.a. om råvarer, 

tilvirkning, oppbevaring, bruksområder og serveringsmåte, herunder ikke-produktspesifikke 

bilder og andre illustrasjoner som framstiller alkoholholdig drikk, i 

massekommunikasjonskanaler som mottaker selv aktivt må oppsøke for å få denne 

informasjonen fra avsender.  

 

9. Nøkterne ikke-produktspesifikke faktaopplysninger om at alkoholholdig drikk inngår i mat- 

og drikkepakke ved skjenkested eller at opplevelser knyttet til slik drikk inngår i 

reisearrangementer. Det kan ikke vises bilder eller illustrasjoner av alkoholholdig drikk.  

 

10. Ved nettsalg: Nøkterne produkt- og prisopplysninger, herunder bilder av produktene på 

nøytral bakgrunn, i nettbutikk når opplysningene gis av AS Vinmonopolet som grunnlag for 

bestilling over nettet (nettsalg) eller innehaver av kommunal salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk i gruppe 1 når bevillingen omfatter nettsalg. Opplysningene om den alkoholholdige 

drikken må ikke framheve drikken i forhold til andre produkter som omsettes i nettbutikken. 

 

11. Ved auksjon: Nøkterne produkt- og prisopplysninger om produkter som skal auksjoneres 

bort, herunder bilder av produktene på nøytral bakgrunn. Slike opplysninger kan kun gis av 

AS Vinmonopolet eller auksjonshus som bistår selskapet og kun på deres hjemmesider eller 
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etter forespørsel.  

 

12. På salgs- og skjenkesteder: Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger om de 

alkoholholdige drikkene som omsettes på stedet. Det kan gis opplysninger om pris, råvarer, 

tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder samt vises 

bilder av produktene på nøytral bakgrunn. Produktspesifikt informasjonsmateriell i form av 

produktkataloger, -brosjyrer eller lignende, er ikke tillatt. Opplysningene om den 

alkoholholdige drikken må ikke framheve drikken i forhold til andre produkter som omsettes 

på stedet. På salgssteder må opplysningene plasseres i nær fysisk tilknytning til produktene. 

Skjenkesteder kan i menyen informere om hvilke alkoholholdige drikker som passer til de 

matrettene som serveres på stedet dersom det også oppgis alkoholfrie alternativer. 

 

13. På hjemmesidene til salgs- og skjenkesteder: Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger 

om de alkoholholdige drikkene som omsettes på stedet, dersom det er en del av en 

fullstendig oversikt over produktene som omsettes på stedet. Det kan gis opplysninger om 

pris, råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder 

samt vises bilder av produktene på nøytral bakgrunn. Opplysningene om den alkoholholdige 

drikken må ikke framheve drikken i forhold til andre produkter som omsettes på stedet. 

Skjenkesteder kan i menyen informere om hvilke alkoholholdige drikker som passer til de 

matrettene som serveres på stedet dersom det også oppgis alkoholfrie alternativer. 

 

14. På hjemmesidene til produsenter og grossister: Nøkterne produktspesifikke 

faktaopplysninger om råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring, 

bruksområder og forhandlere, herunder produktbilder på nøytral bakgrunn, på følgende 

vilkår: 

 

a) Det gis tilsvarende opplysninger for øvrige produkter som er i produsentenes 

og grossistenes produktutvalg.  

b) Det gis opplysninger som er obligatorisk å merke produktene med etter 

forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne 

(matinformasjonsforskriften). Ingrediensliste og næringsdeklarasjon bør 

oppgis hvis slik informasjon finnes.   

c) Det opplyses om skadevirkninger alkohol kan medføre.  

 

Nærmere krav til innhold, utforming og plassering av opplysningene kan fastsettes av 

Helsedirektoratet. 

 

15. Ved forhåndsbestilling av alkoholholdig drikk for utlevering på utenlands flyreiser: Nøkterne 

produkt- og prisopplysninger som grunnlag for bestillingen dersom informasjonen kun er 

tilgjengelig for reisende som har bedt om å få denne informasjonen. Det kan på nøktern 

måte også opplyses til reisende at de kan be om denne informasjonen. 

 

16. På messer, festivaler, omvisninger, kurs og foredrag som omhandler alkoholholdig drikk: 

Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger om råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, 

serveringsmåte, oppbevaring bruksområder og forhandlere, herunder produktbilder på 
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nøytral bakgrunn, Det kan også opplyses om hjemmesider med slik produktinformasjon, jf. 

denne bestemmelsens nr. 13 og 14.  

 

Området hvor opplysninger etter første ledd første punktum gis, må være tydelig avgrenset 

uten tilgang for personer under 18 år. 

 

Det kan gis nøkterne opplysninger som er nødvendige for å gjøre slike arrangementer og 

innholdet i arrangementene kjent. Bilder eller illustrasjoner som framstiller alkoholholdig 

drikk og opplysninger om firmamerker eller produkter er ikke tillatt. Opplysninger om 

spesifikke produsenter og grossister er kun tillatt på arrangementets hjemmeside.  

 

17. Reklame for andre varer og tjenester med samme navn som alkoholholdig drikk, dersom 

navnet på den alkoholholdige drikken er produsentens eget personnavn. Det er også tillatt å 

bruke personnavnet på en merkevare for alkoholholdig drikk selv om personnavnet også 

brukes på merkevarer for andre varer eller tjenester.   

 

Den alkoholholdige drikken må ha et eget distinkt varemerke og etikett/emballasje må ikke 

gi klare assosiasjoner til de andre varene og tjenestene ved bruk av ord og ordforbindelser, 

herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer, form og avbildninger. 

 

18. Særlig merking for generelle merkeordninger på etiketten eller emballasjen til alkoholholdig 

drikk, når merkingen dokumenterer at produkter som bærer merkingen, oppfyller særlige 

krav til produksjonsmåte, opprinnelse eller innhold.  

 

19. Nøktern bruk av samme firmanavn eller firmamerke som alkoholholdig drikk ved sponsing 

av ideelle formål og hvor sponsors markedsføringsøyemed er uvesentlig. Slik merking kan 

kun gis en tilbaketrukket plassering på informasjonsmateriell for det formålet som sponses. 

 

20. Firmanavn eller firmamerke for alkoholholdig drikk som navn på skjenkestedet når 

tilvirkningen av drikken skjer ved skjenkestedet. 

 

Helsedirektoratets merknader 

 
§ 14-3 inneholder 20 unntak fra reklameforbudet i alkoholloven § 9-2. Bestemmelsen gir en 

uttømmende oversikt over unntakene fra reklameforbudet. 

De forskriftsfestede unntakene er fastsatt for å ivareta hensynene til grensen for nasjonal 

lovgivningsmyndighet, næringens behov for å gjøre sine produkter og sin virksomhet kjent for andre i 

bransjen, som ledd i ordinær omsetningsvirksomhet, samt å imøtekomme forbrukernes behov og 

forventinger til nøktern og faktabasert informasjon om alkoholholdig drikk. 

Noen tilfeller kan omfattes av flere unntak. Selv om et tilfelle faller inn under ett begrenset unntak, 

er det ikke til hinder for at det også kan omfattes av et mer generelt unntak. 

Nærmere om de enkelte unntakene: 
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Til nr. 1 - Utenlandske aviser og tidsskrifter 

 

«Annonser i et utenlandsk trykt skrift som innføres til Norge, med mindre hovedformålet med skriftet 

eller importen er å reklamere for alkoholholdig drikk i Norge».  

Utenlandske aviser og tidsskrifter rammes ikke av reklameforbudet så lenge hovedformålet med 

selve skriftet, eller importen, ikke er å reklamere for alkohol i Norge. Det avgjørende er om avisen 

eller tidsskriftet primært tar sikte på et annet marked enn det norske. Forskriften er ikke til hinder for 

produksjon av tidsskrifter med alkoholreklame i Norge, så lenge disse utelukkende skal distribueres 

utenlands.  

 

Til nr. 2 – Informasjon som ledd i den ordinære omsetningsprosess 

 

«Informative annonser i bransjetidsskrifter og annen informasjon til bevillingshavere som ledd i den 

ordinære omsetningsprosess for alkoholholdige drikker». 

Dette unntaket innebærer for det første at reklameforbudet omfatter slik kommunikasjon som er et 

nødvendig ledd i den ordinære omsetningsprosessen mellom aktører i alkoholbransjen, dvs. 

produsenter, grossister og bevillingshavere og ansatte hos disse. Dette omfatter virksomheten som 

sådan og dens eiere, men også ansatte som har en legitim interesse i å vurdere alkoholholdige 

produkter med henblikk på kjøp. 

Produsenter og andre alkoholaktører har etter dette adgang til å benytte vanlige virkemidler i sitt 

salgsarbeid overfor videreforhandlere, eksempelvis gjennom foredrags- og kursvirksomhet, 

trykksaker og vareprøver. Etter praksis må informasjonen være nøktern og informativ. Det kan for 

eksempel gis orientering om varens produsent/markedsfører og om varens innhold, egenskaper, 

bruksområde og lagring.  

Som bransjetidsskrift regnes tidsskrift som utgis av og henvender seg til en næringsgren eller en del 

av en næringsgren. At tidsskriftets tema er mat og drikke, restaurantliv e.l. er ikke i seg selv 

tilstrekkelig. Bransjetidsskriftene kan ikke distribueres til, eller ta sikte på, vanlige forbrukere. 

Målgruppen for bransjetidsskrifter må i det vesentlige være bevillingshavere etter alkoholloven og 

ansatte i bransjen. Hvem som har den nødvendige tilknytningen til bransjen må vurderes i hvert 

enkelt tilfelle. Når det gjelder informasjon til skjenkesteder, vil de personer som har en legitim 

interesse i å vurdere nye alkoholprodukter med henblikk på kjøp, falle innenfor kretsen av personer 

som kan motta informasjon, vareprøver mv. Eksempler på personer som omfattes av målgruppen, er 

styrer, stedfortreder, innkjøpssjef, sommelier, hovmester og barsjef, mens øvrige ansatte på salgs- 

eller skjenkestedet, regnskapsfører, dørvakt, renholdspersonalet etc. som regel ikke vil falle innenfor 

denne personkretsen. 

For at et tidsskrift skal kunne omfattes av unntaket for bransjetidsskrifter må en vesentlig del av 

mottakerne falle innenfor målgruppen nevnt over. Med vesentlig forstås en betydelig større andel 

enn halvparten, det vil si at mottakerne hovedsakelig må falle inn under den ovennevnte 

målgruppen.  
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Det er et krav at annonsene skal være informative. Hva som er informativt går på selve innholdet i 

annonsen. Det kan gis orientering om varens innhold og egenskaper, herunder opplysninger om hva 

den kan brukes til, og hvordan den kan brukes. Dessuten kan det gis opplysninger om hvordan den 

skal oppbevares for å bli utnyttet best mulig. Så vel produsent som markedsfører kan nevnes.  

For at informasjonen skal anses for å være nøktern etter denne bestemmelsen, kan den ikke 

inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, gi en positiv framstilling av alkohol, være særlig 

framtredende, legge til rette for videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen 

måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk, eller avbilde noen form for drikkesituasjon 

(livsstilsbilder). 

Når det gjelder bransjens adgang til å gi forbrukere nøkterne produktspesifikke opplysninger om 

alkoholholdig drikk, vises det særlig til merknadene til § 14-3 nr. 10, 12, 13, 14, 15 og 16. 

 

Til nr. 3 - Å avertere med salgs- og skjenkestedets navn, adresse, åpningstider og 

bevillingsrettigheter 

 

«Annonser om salgssted, herunder nettsalgssted, eller skjenkested med informasjon om stedets navn, 

adresse og åpningstider samt bevillingsrettigheter. Tilsvarende informasjon kan gis fra salgs- og 

skjenkested på egne nettsider». 

Forskriften gir adgang for alle salgs- og skjenkesteder, også nettsalgssteder (nettbutikk med 

salgsbevilling), til å avertere med stedets navn, adresse, åpningstider og bevillingsrettigheter. Dette 

innebærer blant annet at alkoholprodusenters firmanavn/firmamerke, navn på alkoholholdige 

produkter eller avbildninger av alkoholholdig drikk eller drikkesituasjoner, priser, hentydninger til 

prisnivået og lignende ikke må forekomme i annonsen. Som prisopplysninger anses også begreper 

som «Happy Hour», «To for en», «Byens billigste» eller liknende betegnelser som informerer om 

prisene og prisnivået på alkoholholdige drikker.  

Unntaket omfatter annonsering i alle medier, inkludert annonsering på internett og på salgs- og 

skjenkestedenes egne nettsider. Også nettbutikker som selger alkoholholdig drikk omfattes av 

unntaket og vil således kunne annonsere for sin nettbutikk og vise til/lenke til nettadresse/url. 

 

Til nr. 4 - Utplassering av opplysningsskilt av lite format i umiddelbar tilknytning til 

salgs- eller skjenkestedet 

 

«Opplysningsskilt av lite format i umiddelbar tilknytning til salgs- eller skjenkested».  

Forskriften gir adgang for salgs- og skjenkesteder til å utplassere et opplysningsskilt av lite format i 

umiddelbar tilknytning til salgs- eller skjenkestedet. Unntaket er gitt for at salgs- og skjenkesteder 

skal kunne formidle at de er et salgs- eller skjenkested.  
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I vurderingen av hva slags skilting som omfattes av bestemmelsen er det viktig å skille mellom 

1. Skilt med stedets navn 

2. Opplysningsskilt som angir rettigheter og åpningstider 

 

Skilt med stedets navn 

Bestemmelsen omfatter ikke stedenes navneskilt, som i utgangspunktet faller utenfor 

reklameforbudet. Det er med andre ord tillatt å sette opp skilt hvor stedets navn fremkommer på 

salgs- eller skjenkelokalet. Dersom et salgs- eller skjenkested befinner seg på et kjøpesenter vil det 

kunne opplyses om at det er et salgs- eller skjenkested på senteret, så fremt skiltet er i samme 

størrelse som de andre butikkenes skilt og det ikke fremheves særlig. 

Noen skjenkesteder har navn som sier noe om det som tilbys på stedet, for eksempel «Prosecco 

Club» eller «Pers mat og vinbar». Dette tillates i praksis, under forutsetning av at det ikke kan knyttes 

spesifikke produkter, produktmerker eller produsenter til navnet og at design, utforming og størrelse 

er av en slik karakter at den er så iøynefallende at den vil anses som alkoholreklame. Se også 

merknader til unntaket til § 14-3 nr. 20. 

Opplysningsskilt om rettigheter og åpningstider 

Unntaket gir adgang for salgs- og skjenkesteder til å utplassere opplysningsskilt av lite format i 

umiddelbar tilknytning til salgs- eller skjenkestedet. Unntaket er gitt for at salgs- og skjenkesteder 

skal kunne formidle at de er et salgs- eller skjenkested for alkoholholdig drikk. 

Slikt skilt kan inneholde opplysninger om stedets navn, åpningstider og bevillingsrettigheter. 

Opplysningen skal komme til uttrykk på en nøytral og informativ måte. Det er ikke tillatt å opplyse 

om hvilke spesifikke produkter eller produktmerker som selges. Det vil på slike skilt også være tillatt å 

opplyse om at stedet er en spesialforretning. Det vil også være tillatt å opplyse om at det er 

Vinmonopol, salgs- og skjenkesteder på et kjøpesenter så lenge skiltet er i samme størrelse som de 

andre butikkenes skilt og det ikke fremheves særlig (standardiserte skiltmaler).  

Hva som er umiddelbar tilknytning/nærhet, må vurderes i det enkelte tilfellet. Her vil stedets 

beliggenhet være av avgjørende betydning. Hva som anses som umiddelbar tilknytning/nærhet vil 

kunne være forskjellig for eksempelvis puber i et bysentrum hvor publikum enkelt kan gå forbi stedet 

og lese skiltet utenfor døren versus vertshus/gårdsutsalg som ligger usentralt til og det ikke er en 

umiddelbar tilgang til inngangsparti/bygning. For sistnevnte kan det i noen tilfeller være tillatt å sette 

opp skilt ved innkjørsel/vei.  

 

Til nr. 5 - Bruk av alkoholprodusenters firmanavn og/eller firmamerke på vanlig 

serveringsutstyr 

 

«Merking av vanlig serveringsutstyr på skjenkested med alkoholprodusenters eller grossisters 

firmanavn og/eller firmamerke». 
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Det er gjort unntak for bruk av alkoholprodusenters firmanavn og/eller firmamerke på vanlig 

serveringsutstyr. Det understrekes at serveringsutstyret ikke kan merkes med produktnavn og/eller 

varemerke.  

Med ”vanlig serveringsutstyr” menes skjenkeutstyr som har direkte tilknytning til selve skjenkingen 

av alkohol, eksempelvis ølbrikker, glass, rørepinner, skjenkekorker, drinkemikser osv.  

Meny, skjenkekart, vannkarafler, kaffekopper, fyrstikkesker, barmatter (med mindre de ligger lite 

synlig på innsiden av bardisken og benyttes i direkte tilknytning til selve skjenkingen, blanding av 

drinker og fylling av glass) askebegre, reservertkort, garderobemerker, t-skjorter, forklær, 

servitøruniformer, pengebelter og parasoller er eksempler på utstyr som ikke regnes som ”vanlig 

serveringsutstyr”. Oppregningen av produkter er ikke uttømmende. 

Utdeling av reklameartikler fra importører og grossisters til bevillingshavere eller forbrukere, er 

forbudt. Denne type produkter, eksempelvis penner, ballonger og fyrstikkesker, er ikke omfattet av 

unntaket og er ikke tillatt. Det er uten betydning på hvilken måte distribusjonen skjer, for eksempel 

gjennom posten som adresserte eller adresseløse sendinger, utdeling i postkasser, på messer eller 

utstillinger, inne i forretninger eller på offentlig eller privat område. 

 

Til nr. 6 - Institusjonell merking 

 

«Merking av bevillingshavers kjøretøyer, emballasje, betjeningsuniformer o.l. med eget firmanavn 

og/eller firmamerke».  

Unntaket gjelder merking av biler, kontorbygninger, lagerbygninger, betjeningsuniformer, 

forretningspapirer o.l., samt annonser av annen art med firmanavn og/eller firmamerke. Det 

understrekes at det ikke åpnes for merking med produktnavn eller varemerke for alkoholholdig drikk.  

Unntaket gjelder kun foretakets eget firmamerke. Det vil for eksempel ikke være tillatt for et 

skjenkested å merke sine servitøruniformer med en alkoholprodusents, leverandørs eller grossists 

firmamerke.  

Bruk av design, farger og andre gjenkjennbare elementer som gir assosiasjoner til alkoholholdig drikk 

og/eller spesifikke produkter omfattes ikke av unntaket og vil anses som alkoholreklame.  

 

Til nr. 7 - Sendinger fra utenlandske fjernsynskanaler som inneholder alkoholreklame 

 

«Reklame i utenlandske fjernsynskanaler, når reklamen er i samsvar med reklamereglene i det land 

kanalen sendes fra. Unntaket gjelder ikke reklame i fjernsynssendinger som er spesielt rettet mot 

Norge». 

Unntaket innebærer at det kan formidles sendinger fra utenlandske fjernsynskanaler som inneholder 

alkoholreklame. Sendingene må være i overensstemmelse med senderlandets regler.  

Unntaket gjelder ikke for sendinger som er direkte rettet mot Norge. Det gjelder heller ikke for 

utenlandske programmer som kjøpes inn for sending i Norge av norske selskaper. I prinsippet vil 
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enhver form for reklame, herunder betaling mot strategisk plassering av varemerker 

(produktplassering), falle inn under det alminnelige forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk, 

såfremt disse sendes fra fjernsynssendere som ikke faller inn under forskriftens unntak.  

 

Til nr. 8 - Nøkterne, ikke-produktspesifikke, faktaopplysninger i 

massekommunikasjonskanaler som mottaker selv aktivt må oppsøke 

 

«Nøkterne ikke-produktspesifikke faktaopplysninger om alkoholholdig drikk, bl.a. om råvarer, 

tilvirkning, oppbevaring, bruksområder og serveringsmåte, herunder ikke-produktspesifikke bilder og 

andre illustrasjoner som framstiller alkoholholdig drikk, i massekommunikasjonskanaler som 

mottaker selv aktivt må oppsøke for å få denne informasjonen fra avsender». 

Unntaket gjelder nøktern, ikke-produktspesifikk omtale i massekommunikasjonskanaler direkte fra 

aktører i alkoholbransjen og som mottaker selv aktivt må oppsøke. Formålet med unntaket er å gi 

forbrukerne mulighet til å hente generell informasjon om alkoholholdig drikk direkte fra 

bransjeaktørene. Det er kun de personene som aktivt ønsker og har behov for slik informasjon, som 

skal eksponeres for den.  

Informasjon som omfattes av unntaket vil være ikke-produktspesifikk (generell) informasjon som er 

utformet på en nøktern måte. For at informasjonen skal anses for å være nøktern etter denne 

bestemmelsen, kan den ikke inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, gi en positiv 

framstilling av alkohol, være særlig framtredende, legge til rette for videreformidling av 

informasjonen i andre kanaler eller på annen måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk. 

Informasjonen må være faktabasert. Det kan gis informasjon om råvarer, tilvirkning, oppbevaring, 

bruksområder (f. eks i eller til mat) og serveringsmåte (f. eks temperatur eller type glass), herunder 

ikke-produktspesifikke bilder og andre illustrasjoner som framstiller alkoholholdig drikk.  

 

Unntaket åpner også for å bruke nøkterne ikke-produktspesifikke bilder av alkoholholdig drikk i 

kanalene nevnt ovenfor. Bakgrunnen er at slike bilder kan bidra til å utdype og illustrere den skriftlige 

ikke-produktspesifikke omtalen.  

Ikke-produktspesifikke bilder skal, i likhet med omtalen, være nøkterne. For eksempel vil det være 

tillatt å bruke bildeutsnitt av ulike alkoholtyper, for å vise fargenyanser, struktur og liknende. Videre 

vil det kunne vises nøytrale glass med alkoholliknende innhold ved siden av en matrett, for eksempel 

glass med rødt innhold ved siden av en lammestek. Det vil også være tillatt med oversikts-

/interiørbilder fra et salgs-/skjenkested eller fra et bryggeris produksjonslokaler, så fremt 

alkoholholdig drikk har en tilbaketrukket plassering.  

Det presiseres at alkoholpositive bilder ikke er tillatt. Med dette menes for eksempel bilder av 

mennesker i ulike drikkesituasjoner, av mennesker som holder i glass og bilder av kalde drikker med 

«duggfriske» dråper. Bildet må heller ikke medføre at enkelte alkoholmerker eller -produsenter blir 

fremhevet.  

Unntaket gjelder for opplysninger i avsenders egne massekommunikasjonskanaler, jf. begrepet "fra 

avsender" f. eks. alkoholaktørens egne hjemmesider og brosjyrer forbruker må be om å få.  
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Unntaket åpner ikke for at det kan gis generell informasjon om alkohol i andre kanaler som f. eks. 

gjennom annonser, uansett hvor disse fremkommer (aviser/nettaviser, kundesenteraviser, 

magasiner, sosiale medier, blogger, mobilapplikasjoner osv.). Dette er ikke 

massekommunikasjonskanaler forbruker normalt oppsøker for å få informasjon fra en alkoholaktør.  

Forbudet mot bruk av alkohol i reklame for andre varer og tjenester, jf. alkoholloven § 9-2 første ledd 

tredje punktum, innebærer at det ikke vil være tillatt for kommersielle aktører som har interesse i 

andre produkter enn alkohol, å gi generell omtale av alkohol i markedsføringsøyemed, med mindre 

det må antas at forbrukeren aktivt oppsøker denne informasjonen. Aktører som ikke selger alkohol, 

for eksempel matprodusenter, delikatesseforretninger mv., vil for eksempel ikke kunne gi 

anbefalinger om hvilken type vin/øl som passer til deres produkter, eller annen ikke-produktspesifikk 

informasjon om alkohol, da det normalt må antas at forbrukere ikke oppsøker slike steder for å få 

informasjon om alkohol. Det vil heller ikke være tillatt for kjøpesentermagasiner, handelstandsblader 

o.l. å gi omtale av alkoholtyper, anbefalinger av vin til mat, artikler om vindistrikter osv.  

Aktører som både selger alkohol og andre varer, for eksempel dagligvarebutikker, vil kunne gi ikke-

produktspesifikk informasjon om alkoholholdig drikk, men kun i tilknytning til de alkoholholdige 

varene. For eksempel må en eventuell brosjyre om øl og mat plasseres sammen med ølutvalget i 

butikken. På hjemmesiden må slik informasjon skilles ut fra informasjon om andre varer, slik at 

forbrukeren aktivt må oppsøke den, for eksempel under egen fane, overskrift eller liknende. 

Videre ligger det i unntaket et krav om at informasjonen må være i en massekommunikasjonskanal 

som den som ønsker slik informasjon (forbruker), selv aktivt må oppsøke for å få slik informasjon. 

Begrepet "aktivt må oppsøke" betyr at informasjonen må gis i en kanal som forbruker må oppsøke 

(hjemmeside, butikk, messeområde) og at forbruker må foreta seg noe aktivt for å finne den 

informasjonen om alkohol som gis i denne kanalen.  

Dette innebærer for eksempel at brosjyrer med ikke-produktspesifikk omtale av alkohol kun kan gis 

til forbrukere som selv oppsøker aktøren og ber om å få en slik brosjyre eller selv tar den ut av et 

stativ, i en butikk hvor man kan forvente at slik info finnes fordi det der omsettes alkohol.  

At informasjonen må oppsøkes betyr også at det ikke kan informeres om hvor denne informasjonen 

kan finnes, i andre informasjonskanaler som ikke oppsøkes med det formål å finne omtale om 

alkoholholdig drikk, for eksempel som annonser i aviser og mat- og drikkeblader. 

For de ulike kommunikasjonskanalene vil dette bety som følger: 

 På salgssteder/butikker må brosjyrer/magasiner som inneholder ikke-produktspesifikk 

omtale plasseres i nær tilknytning til/sammen med alkoholholdig drikk. Slik informasjon kan 

for eksempel ikke settes ved kassene eller ved kjøttdisken. Videre må mottaker selv be om 

den eller selv ta den ut av et stativ. Dette betyr at slikt materiell ikke kan deles ut til alle 

kunder eller legges i handlepose o.l.  Å oppfordre kunder til å ta med informasjon hjem er 

heller ikke tillatt. Slik informasjon kan videre ikke gis på plakater, skilt osv. 

 På skjenkesteder kan slikt materiell plasseres på det området av lokalet som er omfattet av 

skjenkebevillingen. 
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 På alkoholaktørers hjemmesider kan slik omtale gis da forbrukeren normalt vil oppsøke slike 

nettsider for å få informasjon om alkohol. Det kan ikke legges til rette for videreformidling av 

informasjonen, for eksempel ved applikasjoner for deling via sosiale medier. 

 På andre nettsider som omhandler alkohol kan slik omtale gis, dersom det må antas at slike 

sider blir oppsøkt for å få informasjon om alkohol. Dette vil f. eks. kunne være nettsteder 

som drives eller er finansiert av bransjeaktører eller deres foreninger/organisasjoner.  

 På messer, festivaler, omvisninger kan slik informasjon gis i lokaler man oppsøker for å få 

informasjon om alkohol. Se også unntaket i § 14-3 nr. 16 som også åpner for visse nøkterne 

produktspesifikke opplysninger. 

 På kurs og foredrag som omhandler alkohol, og som forbruker selv oppsøker, kan det gis slik 

informasjon. Se også unntaket i § 14-3 nr. 16 som også åpner for visse nøkterne 

produktspesifikke opplysninger.  

 

 Nisjekanaler på tv/radio/nett med slik informasjon, i regi av bransjeaktører, kan ikke være 

fritt tilgjengelig for alle. Det er en forutsetning for å kunne gi slik omtale at det er snakk om 

betalings- eller abonnementskanaler og hvor det er klart at det er informasjon om alkohol 

som er temaet. 

 

Til nr. 9 – Produktpakker 

 

«Nøkterne ikke-produktspesifikke faktaopplysninger om at alkoholholdig drikk inngår i mat- og 

drikkepakke ved skjenkested eller at opplevelser knyttet til slik drikk inngår i reisearrangementer. Det 

kan ikke vises bilder eller illustrasjoner av alkoholholdig drikk». 

Unntaket innebærer at det kan gis nøkterne ikke-produktspesifikke opplysninger om at alkoholholdig 

drikk inngår i mat- og drikkepakker ved et skjenkested eller inngår i opplevelser knyttet til slik drikk. 

Det er ikke tillatt å vise bilder eller illustrasjoner av alkoholholdig drikk.  

Unntaket er ikke knyttet til særlige massekommunikasjonskanaler, men gjelder generelt. Det vil f.eks. 

omfatte annonser i aviser og reisebrosjyrer/kataloger. 

Med «opplevelser knyttet til slik drikk» menes for eksempel reiser med alkoholtema, hvor 
beskrivelsen av opplevelsen ikke vil dekkende hvis alkohol ikke kan omtales eller det ikke er mulig å 
skille alkoholen ut som eget produkt, for eksempel en vintur til Toscana. 

Med mat- og drikkepakker forstås pakker hvor både mat og drikke inngår. Dette vil for eksempel 

være 3-retters middag med tilhørende vinpakke. Med «pakke» menes at det som tilbys har en felles 

pris slik at kunden vet hva som inngår i prisen. Det kan ikke opplyses om drikkepakker separat. Dette 

kan imidlertid gjøres på selve skjenkestedet og skjenkestedets hjemmeside etter unntakene i § 14-3 

nr. 12 og 13.  

Unntaket gjelder kun på skjenkesteder, og det vil således ikke være tillatt for en dagligvareforretning 

å tilby tilsvarende, ferdigpakkede leveranser med matvarer og alkoholholdig drikk.   
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Informasjon som omfattes av unntaket er ikke-produktspesifikk (generell) informasjon som er 

utformet på en nøktern måte. For at informasjonen skal anses for å være nøktern etter denne 

bestemmelsen, kan den ikke inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, gi en positiv 

framstilling av alkohol, opplyse om prisfordeler, være særlig framtredende, legge til rette for 

videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen måte direkte eller indirekte 

oppfordre til alkoholbruk. 

 

Til nr. 10 - Ved nettsalg 

 

«Ved nettsalg: Nøkterne produkt- og prisopplysninger, herunder bilder av produktene på nøytral 

bakgrunn, i nettbutikk når opplysningene gis av AS Vinmonopolet som grunnlag for bestilling over 

nettet (nettsalg) eller innehaver av kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 når 

bevillingen omfatter nettsalg. Opplysningene om den alkoholholdige drikken må ikke framheve 

drikken i forhold til andre produkter som omsettes i nettbutikken». 

Unntaket gjelder nøkterne produkt- og prisopplysninger herunder bilder av produktene på nøytral 

bakgrunn på Internett som gis av AS Vinmonopolet eller av innehaver av kommunal bevilling med 

tillatelse til nettsalg. Opplysningene skal gi grunnlag for gjennomføring av nettsalg. Unntaket er gitt 

for å gi forbrukeren den informasjon som er nødvendig for å velge ut de varer som skal bestilles over 

internett. 

Med nøkterne produkt- og prisopplysninger forstås opplysninger om produktnavn, 

bestillingsnummer, alkoholvolum, flaskestørrelse, pris, produsentland, leverandør (produsent – 

grossist) og tilleggsopplysninger (varedeklarasjon) i form av opplysninger om ingredienser, 

næringsinnhold, pant og avgiftsklasse. Nøkterne produktopplysninger kan også omfatte korte og 

saklige smaks- og lagringsbeskrivelser og gjengivelser av tegn for bruksområder. Det vil for eksempel 

være tillatt å informere om vin- eller ølfaglige beskrivelser av smak, så som «frisk», «fruktig», «ren», 

«kompleks», «fyldig», «hint av eple», «lang ettersmak» og lignende. Alkoholpositive adjektiver som 

«god», «nydelig» osv. vil ikke være tillatt.  

For at informasjonen skal anses for å være nøktern etter denne bestemmelsen, kan den ikke 

inneholde salgsfremmende ord og uttrykk, gi en positiv framstilling av alkohol, være særlig 

framtredende, legge til rette for videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen 

måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk. 

Det forutsettes at fremstillingen av alkoholdige drikker tilsvarer den ordinære presentasjonsformen 

for hele vareutvalget som tilbys for salg over internett.  Alkoholholdig drikk må ikke få en annen eller 

mer fremtredende presentasjon enn andre produkter. Det er heller ikke anledning til å fremheve ett 

produkt/merke fremfor et annet. Leverandører kan således ikke kjøpe seg gunstig plassering for sine 

produkter. 

Tilsvarende vil gjelde for andre leverandører av produkter som omfattes av reklameforbudet i 

alkoholloven § 9-1 tredje ledd, jf. alkoholforskriften § 14-7. 

Om bilder på nøytral bakgrunn 

AS Vinmonopolet og innehavere av bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 kan legge ut bilder av 

produktene på nøytral bakgrunn i sine nettbutikker som grunnlag for gjennomføring av nettsalg. Slike 
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bilder av spesifikke produkter må ha nøytral bakgrunn. Dette betyr at de kun kan avbildes på en 

nøytral bakgrunn uten andre objekter som ikke er en del av produktet. Typisk vil være en hvit eller 

grå ensfarget bakgrunn. Bildene skal være nøkterne dvs. at de ikke skal være uforholdsmessig store 

eller framtredende. Med dette menes at bildet skal stå i forhold til teksten (den produktspesifikke 

omtalen) som det presenteres sammen med. Formålet er at forbruker skal kunne gjenkjenne 

produktet.   

Om annen informasjon enn produkt- og prisopplysninger 

Unntaket er ment å omfatte de produkt- og prisopplysningene som er nødvendige og naturlige som 

grunnlag for bestilling av varer over internett. Det er en forutsetning at de varene som presenteres 

med produkt- prisinformasjon samt bilder på nøytral bakgrunn på Internett, må være produkter som 

kan bestilles over nettet.  

Dette unntaket omfatter ikke Vinmonopolets datterselskap på Svalbard, Nordpolet AS. 

 

Til nr. 11 - Ved auksjon 

 

«Ved auksjon: Nøkterne produkt- og prisopplysninger om produkter som skal auksjoneres bort, 

herunder bilder av produktene på nøytral bakgrunn. Slike opplysninger kan kun gis av AS 

Vinmonopolet eller auksjonshus som bistår selskapet og kun på deres hjemmesider eller etter 

forespørsel».  

Unntaket gjelder nøkterne produkt- og prisopplysninger samt bilder av produkter på nøytral 

bakgrunn som skal auksjoneres bort av AS Vinmonopolet eller auksjonshus som bistår selskapet. 

Opplysningene skal gi grunnlag for å vurdere verdien på produkter som er gjenstand for auksjon og 

kan kun gis på deres hjemmesider eller på forespørsel. 

For at informasjonen skal anses for å være nøktern etter denne bestemmelsen, kan den ikke 

inneholde salgsfremmende ord og uttrykk, gi en positiv framstilling av alkohol, være særlig 

framtredende, legge til rette for videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen 

måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk. 

Slike opplysninger kan kun gis av AS Vinmonopolet eller auksjonshus som bistår selskapet og kun på 

deres hjemmesider eller på forespørsel fra interessenter. I henhold til bestemmelsens forarbeider 

(Prop. 48 L (2010-2011) pkt. 6.5.3 og 19.1) kan det utarbeides en katalog over de produktene som 

skal auksjoneres bort. Denne kan også legges ut på Vinmonopolets og/eller auksjonshusets 

hjemmeside. Katalogen må inneholde nødvendig informasjon om varen, slik som navn, årgang m.m., 

lik den informasjon som finnes i Vinmonopolets nettbutikk. 

Brosjyrer eller annet informasjonsmateriell kan bare gis ut til den som selv forespør slik informasjon. 

Om bilder på nøytral bakgrunn  

Bilder av spesifikke produkter skal være på nøytral bakgrunn.  Dette betyr at de kun kan avbildes på 

en nøytral bakgrunn uten andre objekter som ikke er en del av produktet. Typisk vil være en hvit eller 

grå ensfarget bakgrunn. Bildene skal være nøkterne dvs. at de ikke skal være uforholdsmessig store 

eller framtredende. Med dette menes at bildet skal stå i forhold til teksten (den produktspesifikke 
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omtalen) som det presenteres sammen med. Formålet er at forbruker skal kunne gjenkjenne 

produktet.   

 

Til nr. 12 - På salgs- og skjenkesteder 

 

«På salgs- og skjenkesteder: Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger om de alkoholholdige 

drikkene som omsettes på stedet. Det kan gis opplysninger om pris, råvarer, tilvirkning, duft, smak, 

farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder samt vises bilder av produktene på nøytral 

bakgrunn. Produktspesifikt informasjonsmateriell i form av produktkataloger, -brosjyrer eller 

lignende, er ikke tillatt. Opplysningene om den alkoholholdige drikken må ikke framheve drikken i 

forhold til andre produkter som omsettes på stedet. På salgssteder må opplysningene plasseres i nær 

fysisk tilknytning til produktene. Skjenkesteder kan i menyen informere om hvilke alkoholholdige 

drikker som passer til de matrettene som serveres på stedet dersom det også oppgis alkoholfrie 

alternativer». 

Unntaket omfatter nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger på salgs- og skjenkestedet om de 

alkoholholdige produktene som omsettes på stedet. Det er kun materiell som er ment brukt til å gi 

informasjon i salgs- og skjenkelokalene som er omfattet.  

For at informasjonen skal anses for å være nøktern etter denne bestemmelsen, kan den ikke 

inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, gi en positiv framstilling av alkohol, være særlig 

framtredende, legge til rette for videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen 

måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk. 

Opplysninger som kan gis i henhold til unntaket er pris, råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, 

serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder, samt at det kan vises bilder av produktene på nøytral 

bakgrunn. Listen er uttømmende.  

Nøkterne produktopplysninger kan også omfatte korte og saklige smaks- og lagringsbeskrivelser og 

gjengivelser av tegn for bruksområder. Det vil for eksempel være tillatt å informere om vin- eller 

ølfaglige beskrivelser av smak, så som «frisk», «fruktig», «ren», «kompleks», «fyldig», «hint av eple», 

«lang ettersmak» og lignende. Alkoholpositive adjektiver som «god», «nydelig» osv. vil ikke være 

tillatt. 

Brosjyrer, kataloger og annet informasjonsmateriell som kan tas med ut av lokalene, kan ikke 

inneholde produktspesifikke opplysninger. (Se imidlertid § 14-3 nr. 8 som åpner for nøktern, ikke-

produktspesifikk informasjon i slike publikasjoner. Se også § 14-3 nr. 13 som åpner for nøktern 

produktspesifikk informasjon på stedets hjemmeside.)  

Om bilder på nøytral bakgrunn 

Bilder av spesifikke produkter må ha nøytral bakgrunn Bestemmelsen legger til grunn samme 

forståelse som unntakene i § 14-3 nr. 10 og 11. Dette betyr at produktene kun kan avbildes på en 

nøytral bakgrunn uten andre objekter som ikke er en del av produktet. Typisk vil være en hvit eller 

grå ensfarget bakgrunn. Bildene skal ikke være uforholdsmessig store eller framtredende. Med dette 

menes at bildet skal stå i forhold til teksten (den produktspesifikke omtalen) som det presenteres 

sammen med. Formålet er at forbruker skal kunne gjenkjenne produktet.   
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På skjenkesteder 

Drikke- og spisemenyer som presenterer hele produktutvalget kan gis i skjenkelokalet (den delen av 

lokalet som har bevilling). Dette omfatter også inngangsparti dersom bevillingen omfatter dette. 

Opplysningene om den alkoholholdige drikken må ikke framheve drikken i forhold til andre produkter 

som omsettes på stedet for eksempel mat, snacks osv.  

På menytavler og oppslag, hvor det av plasshensyn ikke er mulig å presentere hele produktutvalget 

på lik måte, vil det være tilstrekkelig med et representativt utvalg av ulike typer produkter.  Det 

understrekes at det ikke bare kan være produkter kun fra et merke eller en type drikk som oppføres 

dersom flere merker og typer drikker tilbys. Et utvalg av alkoholfri drikk må også oppgis. Av de 

produktene som tas med på menytavlen, må ikke noen produkter framheves særlig i forhold til 

andre. Det er ikke tillatt for leverandører å kjøpe seg plass på slike tavler og oppslag eller å kjøpe seg 

god oppstillingsplass av produktene i baren. 

I løse menyer kan ikke noen produkter framheves foran andre. Dette innebærer for eksempel at det 

ikke vil være tillatt å ha bilder av alkoholholdige produkter i menyen, uten at den også inneholder 

bilder av matrettene. Det kan videre gis informasjon om hvilke alkoholholdige drikker som passer til 

de enkelte matrettene som serveres (produktspesifikke anbefalinger), såfremt det også oppgis 

alkoholfrie alternativer. 

På salgssteder 

Nøkterne produktspesifikke opplysninger kan gis inne i salgslokalet for eksempel på hyllekant, plakat 

eller oppslag i umiddelbar nærhet til produktet. Opplysningene må ikke være utformet på en måte 

som tiltrekker seg særlig oppmerksomhet, for eksempel i form av størrelse og fargevalg på 

informasjonen. Store etiketter, «vippetasser» på hyllekanten eller sterke farger på skrift eller 

bakgrunn som er ment for eller egnet til å tiltrekke seg særlig oppmerksomhet, er for eksempel ikke 

tillatt.  

Opplysninger om den alkoholholdige drikken må ikke fremheve alkoholholdig drikk i forhold til andre 

produkter som omsettes på stedet. Det er heller ikke tillatt å fremheve enkelte alkoholholdige 

produkter fremfor andre.  

Hvordan alkoholholdig drikk plasseres i butikken kan i seg selv rammes av reklameforbudet. Dersom 

alkohol er plassert på en slik måte at den fremheves fremfor andre produkter kan det anses som 

markedsføringsøyemed.  Hvis varene i tillegg er plassert sammen med informasjon om alkohol vil 

dette kunne være et moment som ytterligere taler for at dette.  

Sameksponering av alkoholholdig drikke med mat eller andre varer, eksempelvis øl i salgstårn/-

pyramide sammen med potetgull, er ikke tillatt. Dette vil også gjelde for andre iøyefallende 

utstillingsvarianter og konstruksjoner bestående av alkoholholdige produkter. 

Det er ikke tillatt for produsenter/leverandører  å kjøpe seg gunstig plassering av sine produkter. 
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Til nr. 13 – På hjemmesidene til salgs- og skjenkesteder 

 

«På hjemmesidene til salgs- og skjenkesteder: Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger om de 

alkoholholdige drikkene som omsettes på stedet, dersom det er en del av en fullstendig oversikt over 

produktene som omsettes på stedet. Det kan gis opplysninger om pris, råvarer, tilvirkning, duft, smak, 

farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder samt vises bilder av produktene på nøytral 

bakgrunn. Opplysningene om den alkoholholdige drikken må ikke framheve drikken i forhold til andre 

produkter som omsettes på stedet. Skjenkesteder kan i menyen informere om hvilke alkoholholdige 

drikker som passer til de matrettene som serveres på stedet dersom det også oppgis alkoholfrie 

alternativer». 

Unntaket omfatter publisering av nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger på salgs- og 

skjenkesteders hjemmesider om de produktene som omsettes på stedet. Unntaket gjelder også for 

tax-free salg av alkoholholdig drikk på flyplasser, jf. alkoholloven § 3-1a og andre aktører i 

utenlandstrafikk, for eksempel fergeselskaper. 

For at informasjonen skal anses for å være nøktern etter denne bestemmelsen, kan den ikke 

inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, gi en positiv framstilling av alkohol, være særlig 

framtredende, legge til rette for videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen 

måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk. 

Det kan gis opplysninger om pris, råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring 

og bruksområder, samt vises bilder av produktene på nøytral bakgrunn. Listen er uttømmende. 

Opplysningene må ikke framheve alkoholholdig drikk i forhold til andre produkter som omsettes på 

stedet.  

Nøkterne produktopplysninger kan også omfatte korte og saklige smaks- og lagringsbeskrivelser og 

gjengivelser av tegn for bruksområder. Det vil for eksempel være tillatt å informere om vin- eller 

ølfaglige beskrivelser av smak, så som «frisk», «fruktig», «ren», «kompleks», «fyldig», «hint av eple», 

«lang ettersmak» og lignende. Alkoholpositive adjektiver som «god», «nydelig» osv. vil ikke være 

tillatt.  

Det er en forutsetning at informasjonen som publiseres på hjemmesidene er nøkternt utformet og 

kun viser den produkt- og prisinformasjon som er nødvendig for å gi forbrukerne et grunnlag for å 

vurdere det drikke-/serverings-/produktutvalget som finnes på stedet.  

Det er kun informasjon publisert på salgs- og skjenkestedenes hjemmesider som er omfattet av 

unntaket. Informasjon på sosiale plattformer som eksempelvis Facebook, Instagram, Twitter osv. er 

ikke tillatt. 

For tax-free salg som omfattes av dette unntaket vil det ikke være tillatt å sende ut kataloger, 

brosjyrer og e-poster til reisende, eller informere de reisende om at de kan be om slik informasjon på 

hjemmesiden. (Se imidlertid § 14-3 nr. 15 som omhandler informasjon som grunnlag for 

forhåndsbestilling av alkohol på utenlands flyreiser). 

Om bilder på nøytral bakgrunn 

Bilder av spesifikke produkter må ha nøytral bakgrunn. Dette betyr at de kun kan avbildes på en 

nøytral bakgrunn uten andre objekter som ikke er en del av produktet. Typisk vil være en hvit eller 
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grå ensfarget bakgrunn. Bildene skal ikke være uforholdsmessig store eller framtredende. Med dette 

menes at bildet skal stå i forhold til teksten (den produktspesifikke omtalen) som det presenteres 

sammen med. Formålet er at forbruker skal kunne gjenkjenne produktet.   

Skjenkesteder 

Det er en forutsetning for publisering av drikkemeny på skjenkesteders hjemmesider at alle drikker 

som skjenkes/serveres blir publisert på samme måte, jf. bestemmelsens andre ledd. Dersom stedet 

serverer mat, må også stedets spisemeny publiseres på samme måte som menyen over alkoholholdig 

drikk. Alkoholholdig drikk må ikke være mer fremtredende enn alkoholfrie alternativer. Dersom det 

legges ut bilder av alt på menyen, både alkoholfrie drikkevarer og den maten som serveres, vil det på 

samme måte være tillatt å legge ut bilder av de alkoholholdige produktene. 

I henhold til bestemmelsen kan det også gis informasjon i spisemeny om hvilke alkoholholdige 

drikker som passer til de enkelte matrettene som serveres (produktspesifikke anbefalinger), såfremt 

det også oppgis alkoholfrie alternativer. 

Salgssteder 

Det er en forutsetning for publisering av produktutvalget på salgssteders hjemmesider at hele 

utvalget presenteres på lik måte, jf. bestemmelsens andre ledd. Dersom det eksempelvis legges ut 

bilder, må dette gjøres for hele vareutvalget som tilbys, ikke bare drikkevarer, men alt av varer 

salgsstedet tilbyr. Det vil ikke være tillatt å framheve alkoholholdig drikk på hjemmesiden sammen 

med utvalgte ikke-alkoholholdige produkter, for eksempel sammen med oppskrifter på mat, forslag 

til handlelister eller i kundeaviser som ligger på hjemmesiden. Det er heller ikke tillatt å krysshenvise 

eller lenke mellom matvarer eller oppskrifter og alkoholholdige drikker, for eksempel «til denne 

osten passer dette ølet», «kunder som kjøpte denne, har også kjøpt denne» mv. 

 

Til nr. 14 - På hjemmesidene til produsenter og grossister 

 

«På hjemmesidene til produsenter og grossister: Nøkterne produktspesifikke faktaopplysninger om 

råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring, bruksområder og forhandlere, 

herunder produktbilder på nøytral bakgrunn, på følgende vilkår: 

a) Det gis tilsvarende opplysninger for øvrige produkter som er i produsentenes og 

grossistenes produktutvalg.  

b) Det gis opplysninger som er obligatorisk å merke produktene med etter forskrift 28. 

november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne 

(matinformasjonsforskriften). Ingrediensliste og næringsdeklarasjon bør oppgis hvis 

slik informasjon finnes.   

c) Det opplyses om skadevirkninger alkohol kan medføre».  

Unntaket innebærer at produsenter og grossister, på spesifikke vilkår, kan gi nøkterne 

produktspesifikke faktaopplysninger om alkoholholdig drikk på sine hjemmesider. Dette gjelder for 

alle typer alkoholholdig drikk. 
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Som produsenter anses i denne sammenheng også innehavere av kommunal salgs- eller 

skjenkebevilling med utvidet rett til tilvirkning. 

For at informasjonen skal anses å være nøktern etter denne bestemmelsen, kan den ikke inneholde 

salgsfremmende ord og uttrykk, gi en positiv framstilling av alkohol, være særlig framtredende, legge 

til rette for videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen måte direkte eller 

indirekte oppfordre til alkoholbruk. 

Slike opplysninger må begrenses til nøktern faktainformasjon om de ulike alkoholholdige drikkenes 

egenskaper som råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområde 

samt produktbilder på nøytral bakgrunn. Det kan også opplyses hvem som forhandler produktene. 

Forhandlere/grossister kan være både salgs- og skjenkesteder, dagligvarekjeder eller lignende. 

Nøkterne produktopplysninger kan også omfatte korte og saklige smaks- og lagringsbeskrivelser og 

gjengivelser av tegn for bruksområder. Det vil for eksempel være tillatt å informere om vinfaglige 

beskrivelser av smaken på en vin, så som «frisk», «fruktig», «ren», «kompleks», «fyldig», «hint av 

eple», «lang ettersmak» og lignende. Alkoholpositive adjektiver som «god», «nydelig» osv. vil ikke 

være tillatt.  

Det er kun informasjon på produsenters og grossisters hjemmesider som tillates. Informasjon lagt ut 

på sosiale medier er ikke tillatt da informasjon på sosiale medier i større grad spres til personer som 

ikke bevisst oppsøker informasjon om alkohol. Det er heller ikke tillatt med applikasjoner som 

muliggjør at privatpersoner kan «dele» siden eller informasjon på siden i sosiale medier eller på 

annen måte.  

Om bilder på nøytral bakgrunn 

Bilder av spesifikke produkter må ha nøytral bakgrunn. Dette betyr at de kun kan avbildes på en 

nøytral bakgrunn uten andre objekter som ikke er en del av produktet. Typisk vil være en hvit eller 

grå ensfarget bakgrunn.  Bildene skal ikke være uforholdsmessig store eller framtredende. Med dette 

menes at bildet skal stå i forhold til teksten (den produktspesifikke omtalen) som det presenteres 

sammen med. Formålet er at forbruker skal kunne gjenkjenne produktet.   

Særlige vilkår for å kunne gi opplysninger 

Produsentene og grossistene kan bare legge ut opplysninger som nevnt over hvis noen særlige vilkår 

er oppfylt. Nærmere om de spesifikke vilkårene for slik informasjon: 

 Det følger av første ledd bokstav a at alkoholholdig drikk ikke på noen måte må framheves i 

forhold til andre produkter. Tilsvarende informasjon må gis for alle øvrige produkter (også 

alkoholfrie varer) som finnes i produsentenes og grossistenes produktutvalg. Dette 

innebærer for eksempel at det ikke vil være tillatt å ha bilder av alkoholholdige produkter på 

hjemmesiden, uten at den også inneholder bilder av øvrige varer i sortimentet.   

 

 Det følger av første ledd bokstav b at det skal gis opplysninger som er obligatoriske å merke 

produktene med etter forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til 

forbrukerne (matinformasjonsforskriften), det vil si allergener, nettoinnhold og 

alkoholinnhold. Ingrediensliste og næringsdeklarasjon bør oppgis for de produktene hvor 
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dette foreligger. Dette vil ikke anses som en fremheving  av disse produktene. 

  

 Det følger av første ledd bokstav c at produsenter og grossister som legger ut nøkterne 

produktspesifikke faktaopplysninger om alkoholholdig drikk på sine hjemmesider også må 

informere om skadevirkninger alkohol kan medføre.  

 

Helsedirektoratet er gitt hjemmel til å fastsette nærmere bestemmelser om krav til innhold, 

utforming og plassering av slike opplysninger om skadevirkninger. Inntil det er vedtatt hvordan slik 

advarsel skal se ut og plasseres, anbefaler Helsedirektoratet følgende standardtekst: 

«Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: 

https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkohol-og-helse  

Slik advarselstekst skal plasseres sammen med den enkelte produktomtale. 

 

Til nr. 15 - Ved forhåndsbestilling av alkoholholdig drikk for utlevering på utenlands 

flyreiser 

 

«Ved forhåndsbestilling av alkoholholdig drikk for utlevering på utenlands flyreiser: Nøkterne 

produkt- og prisopplysninger som grunnlag for bestillingen dersom informasjonen kun er tilgjengelig 

for reisende som har bedt om å få denne informasjonen. Det kan på nøktern måte også opplyses til 

reisende at de kan be om denne informasjonen». 

Unntaket omfatter nøkterne produkt- og prisopplysninger som grunnlag for forhåndsbestilling av 

alkoholholdig drikk for utlevering på utenlands flyreiser dersom informasjonen kun er tilgjengelig for 

reisende som selv har bedt om å få denne informasjonen.  

For at informasjonen skal anses for å være nøktern etter denne bestemmelsen, kan den ikke 

inneholde salgsfremmende ord, uttrykk, gi en positiv framstilling av alkohol, være særlig 

framtredende, legge til rette for videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen 

måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk. Bilder eller illustrasjoner av alkohol er ikke 

tillatt. 

Slik informasjon vil kunne gis på fly-/charterselskapenes hjemmesider, i kataloger som sendes pr. 

post og i e-post. Informasjon lagt ut på sosiale medier er ikke tillatt da informasjon på sosiale medier 

i større grad spres til personer som ikke bevisst oppsøker informasjon om alkohol. Det er heller ikke 

tillatt med applikasjoner som legger til rette for at privatpersoner kan «dele» siden eller informasjon 

på siden i sosiale medier eller på annen måte.  

Unntaket gjelder kun flyreiser. Begrunnelsen for dette er at fly, sammenlignet med båter og tax-free 

butikker, har en svært begrenset kapasitet til å frakte med seg varer. Unntaket er ikke en 

innskrenkning av unntaket i § 14-3 nr. 13 - bestemmelsen om at det er tillatt med informasjon på 

egne hjemmesider, men overlapper i en viss grad.  

For fergeselskaper med tax-free salg og taxfree-butikker på flyplasser vises til merknadene til 

unntaket i § 14-3 nr. 13som begrenser informasjon til egne hjemmesider. 
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Til nr. 16 - På messer, festivaler, omvisninger, reisearrangementer, kurs og foredrag om 

som omhandler alkoholholdig drikk 

 

«På messer, festivaler, omvisninger, kurs og foredrag som omhandler alkoholholdig drikk: Nøkterne 

produktspesifikke faktaopplysninger om råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, 

oppbevaring bruksområder og forhandlere, herunder produktbilder på nøytral bakgrunn. Det kan 

også opplyses om hjemmesider med slik produktinformasjon, jf. denne bestemmelsens nr. 13 og 14.  

Området hvor opplysninger etter første ledd gis, må være tydelig avgrenset uten tilgang for personer 

under 18 år. 

 

Det kan gis nøkterne opplysninger som er nødvendig for å gjøre slike arrangementer og innholdet i 

arrangementene kjent. Bilder eller illustrasjoner som framstiller alkoholholdig drikk og opplysninger 

om firmamerker eller produkter er ikke tillatt. Opplysninger om spesifikke produsenter og grossister 

er kun tillatt på arrangementets hjemmeside». 

Unntaket innebærer at grossister, produsenter, salgs- og skjenkesteder, herunder Vinmonopolet, kan 

gi nøkterne produktspesifikke opplysninger og bilder samt opplyse om sine forhandlere på messer, 

festivaler, omvisninger, reisearrangementer, kurs og foredrag om alkoholholdig drikk, som er rettet 

mot forbruker.  

Arrangementer som omfattes av unntaket er kun arrangementer hvor informasjon om alkoholholdig 

drikk er temaet eller begrunnelsen for arrangementet, hovedsakelig mat- og drikkearrangementer 

som for eksempel ølmesser, vinkurs, mat- og vinfestivaler osv. Det må fremkomme tydelig for 

forbrukeren at det vil gis informasjon om alkoholholdig drikk på arrangementet. Musikkfestivaler, 

ferie- og fritidsmesser o.l. vil ikke omfattes av unntaket. 

For at informasjonen skal anses for å være nøktern etter denne bestemmelsen, kan den ikke 

inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, gi en positiv framstilling av alkohol, være særlig 

framtredende, legge til rette for videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen 

måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk. 

Opplysninger kan gis om råvarer, tilvirkning, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og 

bruksområder, herunder produktbilder på nøytral bakgrunn. I tillegg kan det informeres om 

forhandlere. Forhandler kan være både salgs- og skjenkested, dagligvarekjeder eller liknende.  

Det kan også opplyses om aktørenes hjemmesider som inneholder slik produktinformasjon, jf. 

unntakene i nr. 13. og 14. 

Områder hvor slike opplysninger kan gis må være tydelig avgrenset uten tilgang for personer under 

18 år. Slike arrangementer kan kun finne sted på tydelig avgrensede områder. Dette betyr at inn- og 

utganger er tydelig merket slik at det er åpenbart for publikum (fysisk synlig) at man går inn på et 

område med alkoholinformasjon. 

Smaking av alkohol på messer, festivaler, omvisninger, kurs o.l. 

Det understrekes at øl-/vinsmakinger o.l. anses som skjenking og krever skjenkebevilling. Smakinger 
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vil ikke kunne finne sted i salgslokaler da det ikke er tillatt med salgs- og skjenkebevilling i samme 

lokale jf. alkoholloven §§ 3-1 og 4-1. 

Utdeling av smaksprøver uten bevilling er således ikke tillatt. Det er heller ikke lov med gratis 

smaksprøver, jfr. alkoholloven § 8-6a. Det kan tas betalt for hver enkelt smaksprøve eller betalingen 

kan inngå i inngangsbillett/kursavgift. I sistnevnte tilfelle må det da fremkomme hvor mange 

smaksprøver som er inkludert i prisen. Videre må det sikres at fremgangsmåten ikke kommer i strid 

med andre regler i alkoholloven, herunder alkoholloven § 4-7 om forsvarlig utøvelse av bevillingen. 

Den mengde alkohol som omfattes av inngangsbilletten, må for eksempel ikke kunne medføre at 

forbrukeren kan bli åpenbart påvirket av alkohol.  

Når det gjelder krav til skjenkebevilling, vil dette i praksis kunne løses på flere ulike måter. Det er opp 

til den enkelte kommune å vurdere hvilken løsning de ønsker å bruke, jf. det kommunale selvstyret i 

bevillingssaker.  I det følgende presenteres tre mulige løsninger samt fordeler og ulemper ved de 

ulike løsningene: 

Alternativ 1 - Smaksprøver kun fra skjenkested med bevilling 

Denne løsningen innebærer at smaksprøver kun kan deles ut/skjenkes av skjenkesteder med bevilling 

som er en avgrenset del av messe-, festival og omvisningsområdet. Smaksprøver vil da ikke kunne 

deles ut på enkeltstands som produsenter og grossister har på messe- eller festivalområdet eller i 

omvisningslokalet. 

I slike tilfeller kan det enten være aktuelt å gi en bevilling for en enkelt bestemt anledning eller en 

utvidelse av en allerede eksisterende bevilling. Videre vil dette alternativet innebære at det er 

bevillingshaveren som står for utdelingen av produsenters og grossisters alkoholholdige produkter.  

De alkoholholdige drikkevarene må skaffes på vanlig måte fra leverandør og inngå i bevillingshavers 

varebeholdning. Slike smaksprøver skal også inngå i vanlig rapportering om omsetning til 

bevillingsmyndigheten. 

Fordeler:  

 Kontrollhensynet vil i dette tilfellet være godt ivaretatt da dette skal foregå på en avgrenset 

del, og at det er en bevillingshaver som skal utøve skjenkingen.   

Ulemper:  

 Ikke praktisk å dele ut mindre smaksprøver ved bruk av ordinær skjenkebevilling, smaking vil 

derfor lett kunne kanaliseres til skjenking av større enheter, noe som ikke vil være i tråd med 

alkohollovens formål.  

 

Alternativ 2 - Hver stand får egen skjenkebevilling 

En slik løsning innebærer at hver stand (produsent/grossist) har en egen skjenkebevilling for 

anledningen. 

Avviklingen av et slikt arrangement kan føre til et betydelig antall søknader. Hver enkelt stand vil 

betegnes som et skjenkeareal, og hver enkelt produsent vil da være bevillingshaver. 
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Fordeler:  

 En enkel løsning for arrangøren og for innrapportering av utskjenket alkoholholdig drikk til 

kommunen.  

Ulemper:  

 En slik løsning innebærer utfordringer knyttet til kontroll, da det vil kunne være mange 

aktører og mange skjenkeareal i nær tilknytning til hverandre. En løsning hvor de ulike 

aktørene får et avgrenset område hver fremstår som upraktisk.  

 Løsningen vil kunne føre til en vesentlig økt arbeidsmengde i forbindelse med saksbehandling 

i kommunen.  

 Det kan tenkes at man kan få en situasjon med denne løsningen hvor 

produsenter/grossisters vil prøve å kjøpe seg tilgang til arrangementet og slik sikre seg 

profilering av egne produkter. 

 

Alternativ 3 - Det gis en felles bevilling til arrangøren for hele arrangementet som inkluderer de 

enkelte stands 

Denne løsningen innebærer at det gis en skjenkebevilling til messen/festivalen som sådan og at 

bevillingshaver har ansvar for all skjenking fra hele messe-/festivalområdet, også smaksprøver fra 

produsentenes og grossistenes stands. 

Fordeler:  

 Det er kun behov for en bevilling pr. arrangement. 

Ulemper:  

 Dette alternativet vil kunne føre til store utfordringer når det gjelder kontroll, da arrangøren 

er bevillingshaver, mens det er produsentene/grossistene som står for utdeling av 

smaksprøver. 

 Løsningen vil skape utfordringer med hensyn til hvem som skal stilles ansvarlig for eventuelle 

lovbrudd, da bevillingshaver ikke vil ha styringsrett over deltakende produsenter og 

grossister. Kommunen kan eventuelt sette vilkår om at dette problemet er løst gjennom 

underliggende avtaledokumenter mellom arrangør og deltakende aktører.  

 En slik løsning kan føre til at innrapporteringen av utskjenket alkoholholdig drikk blir en 

omstendelig prosess, da innrapporteringen vil gjelde hva som samlet sett har blitt utskjenket 

på hele arrangementet.  

Bekjentgjøring av arrangementet 

Etter bestemmelsens tredje ledd kan det videre gis nøkterne opplysninger om slike arrangementer 

for å gjøre selve arrangementet og innholdet i arrangementet kjent. Det kan opplyses om at det i 

inngangsprisen/kurskontingenten inngår smaksprøver. Videre kan det opplyses om/henvises til 

arrangementets egen hjemmeside. Det er ikke tillatt med bilder eller illustrasjoner som fremstiller 
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alkoholholdig drikk, opplysninger om firmamerker eller produkter. Det er heller ikke tillatt med 

applikasjoner som muliggjør at privatpersoner kan «dele» siden eller informasjon på siden i sosiale 

medier eller på annen måte. 

Unntaket er ikke knyttet til særlige massekommunikasjonskanaler men gjelder generelt. Dvs. at det 

kan gis slik informasjon i kanaler som forbruker ikke aktivt oppsøker for å få denne informasjonen, på 

plakater eller i annonser i aviser. Opplysninger om spesifikke produsenter og grossister som deltar på 

arrangementet er kun tillatt på arrangementets egen hjemmeside. 

 

Til nr. 17 - Bruk av eget personnavn som navn på alkoholholdig drikk 

 

«Reklame for andre varer og tjenester med samme navn som alkoholholdig drikk, dersom navnet på 

den alkoholholdige drikken er produsentens eget personnavn. Det er også tillatt å bruke 

personnavnet på en merkevare for alkoholholdig drikk selv om personnavnet også brukes på 

merkevarer for andre varer eller tjenester.   

Den alkoholholdige drikken må ha et eget distinkt varemerke og etikett/emballasje må ikke gi klare 

assosiasjoner til de andre varene og tjenestene ved bruk av ord og ordforbindelser, herunder slagord, 

navn, bokstaver, tall, figurer, form og avbildninger mv».  

I henhold til alkoholloven § 9-2 første ledd andre punktum er det ikke tillatt med reklame for «andre 

varer med samme merke eller kjennetegn» som alkoholholdig drikk.  

Unntaket i § 14-3 nr. 17 gir imidlertid en begrenset adgang til å reklamere for andre varer og 

tjenester som har samme navn som alkoholholdig drikk, dersom navnet på den alkoholholdige 

drikken er produsentens eget personnavn.  

Det er en forutsetning at den alkoholholdige drikken har et eget distinkt varemerke og at 

etikett/emballasje ikke gir klare assosiasjoner til de andre varene og tjenestene ved bruk av ord, 

ordforbindelser, slagord, navn, bokstaver, tall, figurer, form, avbildninger mv. 

I praksis vil dette bety at en person med et etablert og kjent navn kan bruke personnavnet sitt som 

merkenavn på både alkohol og andre varer og tjenester, dersom det alkoholholdige produktet i 

visuell utforming skiller seg fra de ikke-alkoholholdige varene/tjenestene som vedkommende 

eventuelt markedsfører.  

Unntaket gjelder kun i de tilfellene hvor personen er produsent eller medprodusent av det 

alkoholholdige produktet. Hvorvidt dette kravet er oppfylt vil avhenge av en konkret vurdering i det 

enkelte tilfelle. Ved denne vurderingen vil det være relevant å se hen til hvilken rolle personen har i 

forbindelse med utvikling av produktet eller selve produksjonen, eventuell eierandel, om 

vedkommende mottar utbytte fra salget eller liknende. Dersom personens rolle hovedsakelig er 

knyttet til markedsføring av produktet, vil dette ikke være tilstrekkelig til å komme inn under 

unntaket. Dette betyr at det ikke vil være tillatt for kjendiser og andre å låne bort/selge navnet sitt til 

alkoholprodusenter, for at personnavnet skal brukes på etiketten. 
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Til nr. 18 - Særlig merking for generelle merkeordninger på etiketten eller emballasjen til 

alkoholholdig drikk 

 

«Særlig merking for generelle merkeordninger på etiketten eller emballasjen til alkoholholdig drikk, 

når merkingen dokumenterer at produkter som bærer merkingen, oppfyller særlige krav til 

produksjonsmåte, opprinnelse eller innhold». 

Unntaket innebærer at det er tillatt med særlig merking for generelle merkeordninger på etiketten 

eller emballasjen til alkoholholdig drikk når slik merking dokumenterer at produktet som bærer 

merkingen oppfyller særlige krav til produksjonsmetode, opprinnelse eller innhold. Det vil også være 

tillatt med merking som viser at produktet oppfyller krav til beskyttet betegnelse  

Eksempler på slike norske merkeordninger er: Ø-merket (Debio), Spesialitet og Beskyttet betegnelse. 

Tilsvarende utenlandske og internasjonale merkeordninger som stiller krav til produksjonsmetode, 

opprinnelse eller innhold, vil også være tillatt. 

Det understrekes at opplysninger om andres vurderinger av produktet, for eksempel terningkast, 

karakterer, sitater, referanser til utmerkelser, priser og medaljer mv. ikke omfattes av unntaket. 

Informasjonen kan også gis på hylleetiketten, forutsatt at den ikke fremheves foran andre 

opplysninger på etiketten. Det vil ikke være tillatt å fremheve slike produkter fremfor andre 

alkoholholdige produkter, for eksempel ved bruk av såkalte «vippetasser», skilt osv.  

 

Til nr. 19 - Nøktern bruk av samme firmanavn eller firmamerke som alkoholholdig drikk 

ved sponsing av ideelle formål 

 

«Nøktern bruk av samme firmanavn eller firmamerke som alkoholholdig drikk ved sponsing av ideelle 

formål og hvor sponsors markedsføringsøyemed er uvesentlig. Slik merking kan kun gis en 

tilbaketrukket plassering på informasjonsmateriell for det formålet som sponses». 

Unntaket gir en svært begrenset adgang til å bruke samme firmanavn eller firmamerke som 

alkoholholdig drikk ved sponsing av ideelle formål. Sponsing skal forstås som ethvert bidrag til det 

ideelle formålet og kan både være økonomisk støtte eller andre verdier. Sponsors 

markedsføringsøyemed skal være uvesentlig.  

Med ideelt formål forstås i denne sammenheng frivillig virksomhet som ikke tilbyr et kommersielt 

produkt eller en tjeneste, eller har som formål å fremme en slik vare eller tjeneste og hvor eventuelt 

overskudd føres tilbake til virksomheten for å fremme ideelle formål. Et eksempel på slik virksomhet 

kan f. eks være håndballcup for barn og unge, lokale fotballturneringer mv. 

Frivillig virksomhet forstås som virksomhet som for det vesentligste er basert på medlemskontingent, 

frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk og som har et ikke-kommersielt formål. 

Å informere om sponsing av kommersielle og ikke-ideelle arrangementer og prosjekter som 

lanseringsfester, motevisninger osv. vil ikke være tillatt etter unntaket. 
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Bruken av firmanavn eller firmamerke(logo) må være nøktern og tilbaketrukket og presenteres på lik 

linje med andre sponsorer. Sponsors firmamerke eller firmanavn kan kun brukes på 

informasjonsmateriell fra den som blir sponset (det ideelle formålet).  

For at informasjonen skal anses for å være nøktern etter denne bestemmelsen, kan den ikke 

inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, gi en positiv framstilling av alkohol, være særlig 

framtredende, legge til rette for videreformidling av informasjonen i andre kanaler eller på annen 

måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk.  

Informasjonen kan gis i alle ordinære kommunikasjonskanaler for spredning av informasjon, for 

eksempel i annonser for arrangementet, på arrangementets hjemmeside, program og plakater mv, 

men ikke på sportsdrakter, reklameskilt, reklamemateriell mv.   

Sponsing i kringkastings-/audiovisuelle bestillingstjenester er aldri tillatt, jf. kringkastingsloven § 3-4: 

«Programmer i kringkasting eller audiovisuelle bestillingstjenester kan ikke sponses av fysiske eller 

juridiske personer hvis hovedaktivitet er å produsere, selge eller leie ut et produkt eller tjeneste der er 

forbudet å reklamere for etter norsk lov eller regler gitt i medhold av norsk lov». 

 

Til nr. 20 - Firmamerke for alkoholholdig drikk som navn på skjenkested 

 

«Firmanavn eller firmamerke for alkoholholdig drikk som navn på skjenkestedet når tilvirkningen av 

drikken skjer ved skjenkestedet». 

Et skjenkested kan ikke ha samme navn som et firmanavn/firmamerke(logo) eller produktnavn for 

alkoholholdig drikk jf. alkoholloven § 9-2 første ledd andre punktum, da det ikke er tillatt med 

reklame for ”andre varer og tjenester med samme merke eller kjennetegn» som alkoholholdig drikk.  

Unntaket gir imidlertid en begrenset rett for bruk av firmanavn/firmamerke for alkoholholdig drikk 

som navn på skjenkested når tilvirkningen av drikken skjer ved skjenkestedet, typisk pubbryggerier 

og mikrobryggerier med skjenkebevilling.  

 «Ved skjenkestedet» forstås på samme måte som utvidelse av skjenkebevilling til å omfatte 

tilvirkning, jf. alkoholloven §§ 1-7a og 4-2 slik at tilvirkningen må skje ved skjenkestedet og utgjøre 

del av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud. 

Unntaket vil gjelde både for skjenkesteder som har kommunal skjenkebevilling med utvidet rett til 

tilvirkning og skjenkesteder med kommunal skjenkebevilling og statlig tilvirkningsbevilling og hvor 

tilvirkningen foregår ved skjenkestedet. 

Unntaket omfatter kun enkelt-puber/skjenkesteder som har egen produksjon. Det vil ikke være tillatt 

for en kjede med skjenkesteder hvor alle heter det samme, å bruke firmanavn/firmamerke for 

alkoholholdig drikk som navn på kjeden.  I så fall må alle kjede-pubene ha sin egen produksjon ved 

skjenkestedet. 
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§ 14-4 
Plikten til å fjerne utendørs reklame påhviler vedkommende eiendoms eier (fester). 

 

Pålegg fra politiet om å fjerne utendørs reklame mv. kan fullbyrdes etter reglene i 

tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 uten at dom kreves. 

Helsedirektoratets merknader 
 

Eventuelle utgifter i forbindelse med fjerning av reklameskilt, jf. 14-4 første ledd, må deles av de 

berørte parter etter alminnelige kontraktsrettslige regler.  

 

§ 14-5 

Departementet kan i det enkelte tilfelle, når særlige grunner foreligger, fravike bestemmelsene i 

dette kapittel. 

 

Helsedirektoratets merknader 
 

Jf. Delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet  

(FOR-2010-03-18-425) kan Helsedirektoratet gjøre ytterligere unntak fra bestemmelsene i dette 

kapittel. 

Dette er en snever unntaksadgang som ikke er ment å åpne for alkoholreklame annet enn i helt 

spesielle, konkrete tilfeller når særlig grunner foreligger. Unntaksgangen åpner ikke for å gjøre 

unntak for grupper av typetilfeller eller i forskriftsform. Helsedirektoratet fører en restriktiv praksis. 

Følgende retningslinjer er lagt til grunn for direktoratets skjønnsutøvelse: 

1. I tilknytning til arrangementer for barn og unge, idrettsarrangementer og andre sentrale 

arenaer og situasjoner som bør holdes rusfrie, skal det ikke gis dispensasjon fra 

reklameforbudet. 

2. Dispensasjonsbestemmelsen kan gi rom for spesiell bruk av reklameartikler, for eksempel 

antikvariske skilt i gamle lokaler o.l., hvor det bakenforliggende formålet med bruken ikke 

først og fremst er markedsføring av alkoholholdig drikk. Søknader som kun er basert på 

økonomiske/kommersielle interesser skal derfor ikke tas til følge. 

Helsedirektoratet har gitt dispensasjon etter bestemmelsen i enkelte tilfeller, eksempelvis for: 

 Gamle skilt med bryggerilogo i tilknytning bygninger beliggende i 

bevaringsverdige/industrihistorisk områder. Formålet er å bevare det gamle miljøet slik det 

har vært fra gammelt av, ikke å markedsføre alkoholholdig drikk. 

 Fotoutsmykking/dekor som inneholder antikvariske skilt og andre artikler som representerer 

alkoholprodukter/produsenter som ikke lenger er i salg, eksempelvis på skjenkesteder. 
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Formålet med utsmykkingen er å skape et spesielt konsept, ikke å markedsføre alkoholholdig 

drikk. 

 

§ 14-6 
Bestemmelsene i § 14-1 til § 14-5 gjelder også for Svalbard og Jan Mayen. 

 

Helsedirektoratets merknader 
 

Reklameforbudet gjelder også på Svalbard og Jan Mayen.  

 

§ 14-7 

Reklame for stoffer som er særskilt beregnet for, eller betegnes som egnet til, tilsetning til 

alkoholholdig drikk er forbudt. Det samme gjelder reklame for emner, tilvirkingsbeskrivelser, 

apparater og andre midler til å framstille slike drikker.  

 

Unntatt fra forbudet er produkt- og prisopplysninger på Internett når opplysningene gis som 

grunnlag for bestilling av varer over nettet (nettsalg). 

 

Helsedirektoratets merknader  
 

Unntaket gjelder for produkt- og prisopplysninger som er nødvendige for å gi grunnlag for bestilling 

av varer over nettet. Det vises for øvrig til merknadene til § 14-3 nr. 10 ovenfor.  

Det gjøres spesielt oppmerksom på alkoholforskriften § 16-3 om aldersgrenser ved salg av vinråstoff, 

essenser, preparater og andre varer som hovedsakelig anvendes ved tilvirkning av eller som tilsetning 

til alkoholholdig drikk. Nettsalg av disse produktene krever at selger etablerer kontrollordninger ved 

utleveringen slik at aldersgrensebestemmelsene ikke blir overtrådt.  



Til alle landets kommuner og fylkesmenn.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i alkoholforskriftens bestemmelser om 
alkoholreklame. Endringene en gjeldende fra 1.11.2015. 

I den forbindelse har Helsedirektoratet utarbeidet nye merknader til alkohollovens bestemmelser om 
alkoholreklame. For mer informasjon se våre nettsider 
https://helsedirektoratet.no/Sider/Endringer-i-alkoholreklameforbudet.aspx og vedlagte pdf med de nye 
merknadene.

Med vennlig hilsen

Vibeke H. Marthinsen
Seniorrådgiver
Avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid
tlf. 810 20 050, dir. 24 16 32 66

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no
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Tøndergård skole og ressurssenter 

 
HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 2. OKTOBER 2015 KL. 13.00 
 
Tilstede: Ivar Vereide   Molde kommune 
  Martinius Leirvoll  Nesset kommune 
  Knut Sæbø   Fræna kommune   
  Jan Karsten Schjølberg Gjemnes kommune 

Rolf Harald Blomvik  Aukra kommune 
Gisela Smith-Nilsen  Vestnes kommune 
Gunhild Dahle  Rauma kommune 

   
     
Eide kommune, Midsund kommune og Kari Volden, utdanningsavdelinga og Marit 
Sporsheim hadde meldt forfall.  
 
For øvrig møtte:  
Matthias Engel  Foreldrerepresentant 
Hilde Halvorsen  Utdanningsforbundet 
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør 
Eli Bakke   Rektor, sekretær for styret 
 
 
SAK 59/15 REFERATSAKER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 
 
SAK 60/15 GRUPPEDELING PÅ SKOLEN SKOLEÅRET 2015/2016 
Enstemmig vedtak: 
Styret godkjenner gruppedelingene på skolen for skoleåret 2015/2016 som skissert i 
saksutredningen 
 
 
SAK 61/15 GRUPPEDELING PÅ INTERNATET 2015/2016 
Enstemmig vedtak: 
Styret godkjenner gruppedeling på internatet for skoleåret 2015/2016 som skissert i 
saksutredningen. 
 
 
SAK 62/15  RAPPORT FRA ANSETTELSESUTVALGET 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saksutredningen til orientering. 
 
 
SAK 63/15 ÅRSMELDING FOR SKOLEÅRET 2014/2015 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar årsmeldingen for skoleåret 
2014/2015 til orientering. 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 
SAK 64/15  FORSLAG TIL REVIDERT DRIFTSBUDSJETT FOR 2015 
Enstemmig vedtak: 
Styret godkjenner forslag til revidert driftsbudsjett for 2015. 
 
 
SAK 65/15  REHABILITERING SOMMEREN 2015. ØKONOMISK OVERSIKT 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 
SAK 66/15  FORSLAG TIL REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2015 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner oppsett for revidert 
investeringsbudsjett for 2015. 
 
 
SAK 67/15  SØKNAD FRA MOLDE UTLEIGEBOLIGER KF OM FORLENGET 

LEIE AV GRUNN 
Enstemmig vedtak: 
Leieforholdet videreføres i fem nye år, med et års gjensidig oppsigelsesfrist. Leier 
søker 1 år før ny leieavtale utgår om forlengelse av avtalen. 
 
 
SAK 68/15  OVERSIKT OVER ARBEID UTFØRT I PERIODEN 2011-2015 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
SAK 69/15  OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 22.08.00 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skole-
året 2015-2016. Eleven får tildelt internatplass under forutsetning av at Sunndal 
kommune tildeler nødvendig ressurser.. 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 15.00 
Eli Bakke, sekretær 



Tøndergård skole og ressurssenter 

Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
N- 6403 MOLDE 
Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 

Tlf.: 71 19 56 60 
Faks: 71 19 56 61 
e-post: tondergard.skole@molde.kommune.no 
Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 
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Molde, 2. oktober 2015 
 
 
Styrerepresentantene v/Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE  

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter innkalles til møte. 
Saksliste og sakspapirer til møtet følger vedlagt. 
Møtet avholdes: 
- Dato: fredag 2.10.15 
- Tid: kl. 13.00    
- Sted: Skolens kantine 
 
Saksliste: 
 

SAK 59/15  Referatsaker ..................................................................................... 3 
SAK 60/15 Gruppedeling på skolen skoleåret 2015/2016 ................................... 4 

SAK 61/15 Gruppedeling på internatet 2015/2016 .............................................. 7 
SAK 62/15  Rapport fra ansettelsesutvalget. ....................................................... 9 

SAK 63/15 Årsmelding for skoleåret 2014/2015 ................................................ 11 
SAK 64/15 Forslag til revidert driftsbudsjett for 2015 ........................................ 12 
SAK 65/15 Rehabilitering sommeren 2015. Økonomisk oversikt ...................... 14 

SAK 66/15 Forslag til revidert investeringsbudsjett for 2015 ............................. 16 
SAK 67/15 Søknad fra Molde Utleigeboliger KF, om forlenget leie av grunn. ... 18 

SAK 68/15 Oversikt over arbeid utført i perioden 2011-2015 ............................ 19 

SAK 69/15 Opptak av elev (unntatt offentlighet) ................................................ 21 
 
Sak 69/15 vil bli utdelt på styremøte 
 
Vennligst gi beskjed til skolen, telefon 71 19 56 60 dersom du eller 
vararepresentanten ikke kan møte. 
Innkalling blir sendt vararepresentantene til orientering. 
 
 
 
 
Rolf Harald Blomvik (sign.)                                                               Eli Bakke 
Leder                                                                                                 Sekretær 
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Molde, 2. oktober 2015 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 59/15 Referatsaker 
Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

377 299,6 05.06.2015 SPK Premiesatser for pensjonsordningen 2016 

394 299,7 08.06.2015 KLP Kontoutskrift 2014 

417 ballbinge 18.06.2015 M&R Fylkeskommune Avslag spelemidlar ballbinge, søknad fornyes 

422 299,5 24.06.2015 Arbeidstilsynet Avvisning av arbeidsplan (turnus) 

444 lekeplass 26.06.2015 Gjensidige N. og R. Bekrefter mottatt søknad til lekeplass 

445  298 26.06.2015 Molde kommune / helsetj. Rapport etter tilsyn 

528 299,5 12.08.2015 Fellesorganisasjonen Godkjenning av avtale om arbeidstidsordning 

529 299,5 18.08.2015 Fellesorganisasjonen Informasjon om godkj. av arbeidstidsordning 

530 299,2 18.08.2015 Fagforbundet Godkjenning av tariffavtale / protokoll 

557 01, avtaler 07.09.2015 Reber Schindler Heis AS Retur underskrevet heisavtale 

563 225 07.09.2015 Molde Eiendom KF Søknad om forlenget leie av grunn 

577  sykkelskur 14.09.2015 Fugelsnes Bygg Pristilbud bygging av sykkelskur 

590 elevmapper 15.09.2015 astero Bestilling av praksisplass for 2 elever 

Jnr. Arkivnr Dato Utgående Saksinnhold  

220 299,5 04.06.2015 Arbeidstilsynet i Ålesund Søknad om godkjenning av turnus internatet  

221 299,3 05.06.2015 Utdanningsforbundet Lokal særavt. for kontaktlærerfunksj. 2015-16 

246 299,5 24.06.2015 Fagforbundet Søknad om ny turnus til godkjenning 

265 lekeplass 29.06.2015 Gjensidige N&R 
Søknad om gavemidler (Dugnadsløftet 2015) 
til lekeplass 

266 02, til eiere  29.06.2015 Molde utleieboliger Styresak 27/15, revidering av avtale 

267 01, avtaler 13.07.2015 Moldebadet Aktivitetavtale høst 2015 

287 663 27.08.2015 Foresatte Invitasjon til foreldremøte 

 
 
 
INNSTILLING: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
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Molde, 2. oktober 2015 
 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 60/15 Gruppedeling på skolen skoleåret 2015/2016 
 
I Opplæringsloven § 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper heter 
det: 

 I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira 

 behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre 

 grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, 

 kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere 

 større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 

 Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har 

 særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla 

 som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna 

 kontakten med heimen. 

Ved organisering av grupper og ved valg av kontaktlærere for skoleåret 2015/2016 er 
det tatt hensyn til overnevnte lov. Elevene er delt inn i grupper på mellom 5 og 9 
elever. Det er et viktig mål at elevene skal oppleve sosial tilhørighet og fellesskap i 
sin gruppe. 
 
Elevtallet for skoleåret 2015/2016 
 
Grunnskoleelever: 
 17 elever barnetrinnet (1 – 7). 

21 elever ungdomstrinnet (8 – 10). 
Effektive elevplasser er 36,2 
  
Videregående elever: 
 21 elever  
59 elever får sin opplæring ved Tøndergård skole skoleåret 2015/16  
 
Gruppedeling – grunnskole / videregående 
 
Gruppe A (9 elever): 
 1 elev  7. skoleår 
 2 elever 8 skoleår 
 2 elever  9. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 3 lærere 
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 4 elever 10. skoleår   
 
Gruppe B (8 elever):  
 3 elever 6. skoleår 
 2 elever  7. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 
 2 elever 9. skoleår 
 1 elev  10. skoleår  
  
Gruppe C (9 elever) 
 1 elev   2. skoleår 
           1 elev   5. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 

1 elev   6. skoleår 
1 elev   8. skoleår  
1 elev  1.år vg  

 1 elev  2. år vg  
2 elever 3. år vg 
1 elev  4.vg 

 
Gruppe D (7 elever) 
           2 elever 2. skoleår 
 2 elever  3. skoleår 
 1 elev  4. skoleår 
 1 elev  5. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 
 1 elev  6.skoleår 
   
Gruppe E (5 elever): 
  

3 elever 2. år vg 
1 elev  3. år vg. 
1 elev  4. år vg 
    Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere  

Gruppe F (7 elever):  
           1 elev  7. skoleår 
 1 elev  9. skoleår 
  4 elever  10.skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 
 1 elev  2. år vg 
             
Gruppe G (7 elever): 
 2 elever  9. skoleår 

2 elever 10. skoleår 
1 elev  1. år vg Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 

 1 elev  3. år vg 
1 elev  4. år vg          

 
 Gruppe H (7 elever):  
 3 elever        1. år vg  Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærer 
 1 elev    3. år vg    
 2 elever  4. år vg 
 1 elev  5. år vg      
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Elevene gis tilpasset opplæring på bakgrunn av fag og timefordeling i læreplanen. 
 
Fordeling av kontaktlærerressurs er i samråd med styresak 22/15 Godkjenning av 
foreløpig rammetimetall for 2015-2016, og styresak 23/15 Lokal særavtale for 
kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og ressurssenter.  
 
Alle elever, både i grunnskole og videregående, får opplæring ut fra individuelle 
opplæringsplaner satt opp i samarbeid mellom skolen, foresatte og evt. annet 
fagpersonell som arbeider i forhold til eleven. 
 
Vi bruker mye tid på å sette sammen grupper som fungerer mest mulig homogent 
med tanke på sosial fungering. Av den grunn er det grupper hvor grunnskoleelever 
og videregående elever går sammen. 
Målet er at hver elev skal få optimale læringsbetingelser ut fra sine evner og 
forutsetninger, og at de skal oppleve inkludering og sosialt fellesskap. 
 
”SFO”- tilsyn 
6 elever har tilsynsordning. 
Tilbudet blir organisert fra kl. 08.00 - 08.30 og fra kl. 1400 – 15.30, 5 dager i uken. 
Flere elever har behov for følgeperson til og fra skolen. 
 
Personale 
23 lærere/spesialpedagoger; 20,75 stillinger 
Rektor og 2 undervisningsinspektører i til sammen 240 % stilling.( Rektor har 20 % 
av stillingen sin som sekretær for styret og representantskapet, inspektør 1 har 20 % 
av stillingen sin knyttet opp mot internatet, mens inspektør 2 har ca. 20 % av 
stillingen som sosiallærer.) 
49 assistenter: 28,87 stillinger – tilsatt på ekstraressurser på enkeltelever. Mange av 
assistentene har deler av stillingen sin lagt til internatene, eller er følgepersoner i 
forhold til skyssordning 
1 fysioterapeut i 50,00 % stilling. 
1 ergoterapeut i 20 % stilling 
1 sekretær/økonomimedarbeider i 100 % stilling 
3 renholdere i til sammen 120 % stilling  
Vaktmester i 100 % stilling 
 
INNSTILLING: 
Styret godkjenner gruppedelingene på skolen for skoleåret 2015 /2016 som skissert i 
saksutredningen. 
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Molde, 2. oktober 2015 

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 61/15 Gruppedeling på internatet 2015/2016 
 
Tøndergård skole og ressurssenter disponerer nå totalt 24 internatplasser. 20 plasser 
på de tre internatbyggene, 4 plasser på hybelbygget. (Tilbudet har blitt utvidet med to 
nye plasser ved omdisponering av tidligere avdelingslederkontor på internat 1 og 2 til 
rom til nattevakt. Dette nattevaktsrommet er omgjort til elevhybel). 
Skoleåret 2015/2016 har skolen 17 internatelever, 14 gutter og 3 jenter. Hybelhuset 
er ikke tatt i bruk dette året.  
 
Elevfordeling på internatet: 

Internat 1   6 elever  
Internat 2  6 elever  
Internat 3  5 elever 
Sum   17 elever  

 
Internat 1:   1 grunnskoleelev 
    5 elever i videregående skole  
 
Internat 2:   4 grunnskoleelever.  

2 elever i videregående skole  
 

Internat 3:   1 grunnskoleelev 
    4 elever i videregående skole 

 
Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper 5 internatplasser, Sogn og Fjordane 
fylkeskommune kjøper 1 plass, mens 5 plasser til elever i videregående skole blir 
betalt av elevens hjemkommune. Elevgruppen på internatet er sammensatt av elever 
fra 7. klasse til 4. år i videregående skole.  
 
Internatbemanning skoleåret 2015/2016: 
 
Internatleder:        70 % stilling 
 
Internat 1: Miljøterapeuter/ miljøarbeider:   
  Faste stillinger og engasjementstillinger,:  
  Til sammen       608 % stilling 
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Internat 2: Miljøterapeuter/ miljøarbeider:   
  Faste stillinger og engasjementstillinger:  
  Til sammen       597 % stilling 
 
Internat 3: Miljøterapeuter/ miljøarbeider:   
  Faste stillinger og engasjementstillinger:  
  Til sammen       367,44 % stilling 
 
Totalt antall stillinger:1572.44 % i tillegg til internatlederstilling 
 
Alle 3 internatene nå er i bruk. Hybelhuset står også dette skoleåret ledig. 
Rehabiliteringsarbeider foregår fortsatt. 
 
Vi har dette året to elever ved internatene som er elever ved andre videregående 
skoler. 
 
 
 
INNSTILLING: 
Styret godkjenner gruppedeling på internatet for skoleåret 2015/2016 som skissert i 
saksutredningen. 
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Molde, 2. oktober 2015 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 62/15 Rapport fra ansettelsesutvalget.  
Personalsituasjonen ved skolestart skoleåret 2015 -2016 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter har i møte 03.06.05, sak 
12/05, Avtale om ansettelsesutvalg ved Tøndergård skole, vedtatt at det skal være 
eget ansettelsesutvalg ved skolen. 
 
Ansettelsesutvalget har hatt slik sammensetning: 
 
Leder:  rektor       Eli Bakke 
Tilsettinger i skole: Undervisningsinspektør Nora Jørgensen 
Tilsetting lærere: Tillitsvalgt Utd.forb  Hilde Halvorsen 
Tilsetting assistenter: Tillitsv Fagforb.  Marit Sporsheim 
 
Tilsettinger internat:  internatleder   Jan Erik Nilsen 
Tillitsvalgt i saker i forhold til Fagforb  Marit Sporsheim 
  
Våren 2015 behandlet skolen følgende saker: 
 
Lærertilsettinger 
Skolen fikk inn 7 søkere til 3 stillinger som spesialpedagog.   
Søker nr. 1, 4 og 5 fikk tilbud om stillingene.  
Søker nr. 1 har utdanning som allmennlærer med spesialpedagogisk 
tilleggsutdanning.  
Søker nr. 4 er utdannet førskolelærer med videreutdanning i småskolepedagogikk, 
prosjektledelse, masteremne i skoleledelse m.m. Læreren har hatt ansvar for 
spesialundervisning ved kombinert barne- og ungdomsskole og sittet i kommunalt 
ressursteam i forbindelse med spesialundervisning.  
Søker nr. 5 har allmennlærerutdanning, med første halvårsenhet spesialpedagogikk 
og med videreutdanning i økonomi og administrasjon og ledelse i prosesser. Hun har 
praksiserfaring både som lærer, undervisningsinspektør og rektor, og har i sine 
perioder som lærer arbeidet mye innenfor det spesialpedagogiske feltet. 
 
Flere lærere ved skolen har redusert stilling skoleåret 2015-2016. Til sammen utgjør 
dette 80 % stilling. Søker nr. 3 fikk tilbud om 80% vikariat. Læreren ble tilsatt i et 
vikariat våren 2015 da en av våre ansatte sluttet i løpet av vårsemesteret.  
Læreren har utdanning som sosionom og er nå i gang med praktisk pedagogisk 
utdanning. Han har praksiserfaring fra videregående skole. 
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Skolen har skoleåret 2015-2016 flere elever som fungerer på et tidlig utviklingsnivå. 
For denne elevgruppen er vernepleieutdanning en viktig grunnkompetanse i arbeidet. 
I samråd med tillitsvalgte ble deler av miljøterapeutstillingene omgjort til lærerstilling 
for skoleåret for skoleåret 2011-2012. Denne ordningen har blitt videreført siden, og 
det var behov for en videreføring også for skoleåret 2015-2016. Miljøterapeuten har 
arbeidet ved skolen siden høsten 2010. Hun har tatt et stort ansvar i opplæringen av 
elever med store hjelpebehov, og bruker mye tid til utarbeiding av ASK materiell 
(kommunikasjons-materiell) til denne elevgruppen. Læreren jobber på team sammen 
med spesialpedagog, og har fått kontaktlæreransvar for 4 elever.  
 
Miljøterapeut. 
Stilling som miljøterapeut var ledig på skolens internat. 
Ved søknadsfristens utløp hadde fem personer søkt stillingen. 
Søker nr. 3 ble tilsatt. Han er utdannet barnevernspedagog og har praksis fra 
miljøterapeutisk arbeid. Internatet har overvekt av kvinnelige tilsatte. Det var derfor 
viktig å rekruttere menn i stillingen.  
 
Skoleassistent / miljøarbeider. 
Skole og internat har elever med sammensatt problematikk og stort hjelpebehov. 
Dette krever tett bemanning. Ekstraressurser blir søkt på enkeltelever med 
utgangspunkt i grad av behov for oppfølging. Disse ressursene innvilges for et år i 
gangen. 
Ved søknadsfristenes utløp hadde 20 søkere søkt stilling som skoleassistent /  
miljøarbeider: 6 kvinner og 2 menn fikk tilbud om deltidsstilling. 2 av dem var tilsatt 
også skoleåret 2014-2015. Av de seks andre har to ansatte fagbrev i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget, en ansatt har miljøterapeutisk utdanning.   
 
Alle ansatte ble innkalt til intervju. Det ble innhentet referanser før tilsetting. 
 
 
 
INNSTILLING: 
Styret tar saksutredningen til orientering 
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Molde, 2. oktober 2015 
 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 63/15 Årsmelding for skoleåret 2014/2015 
 
 

 Årsmeldingen for skoleåret 2014/2015 følger vedlagt. 
 
 
 
INNSTILLING: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar årsmeldingen for skoleåret 
2014/2015 til orientering 
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Molde, 2. oktober 2015 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 64/15 Forslag til revidert driftsbudsjett for 2015 
 
 
Med bakgrunn i budsjett for 2015, regnskap pr 31.08.15 og elevsituasjonen ved 
skolestart skoleåret 2015/2016,er det nødvendig å foreta en liten justering av 
budsjettet for 2015. 
 
Det er en økning i antall grunnskoleelever fra 34(33,2 hele plasser) i vårsemesteret til 
38 (36,2 hele plasser) i høstsemesteret, mens vi har en nedgang i antall 
videregående elever fra 23 (22,2 hele plasser) til 21 elever i høstsemesteret. 
 
 Det er også en nedgang i tallet på internatelever, fra 19 elever i vårsemesteret til 17 
elever i høstsemesteret. Også dette året har vi åpnet for salg av internatplass til 
elever ved andre videregående skoler. Dette året er det 2 kommuner som kjøper 
internatplasser til elever ved andre videregående skoler i nærheten.  
 
I budsjettarbeidet la vi følgende tall til grunn i beregning av inntekter for høsten 2015: 
 
Eierkommunene abonnerer på til sammen 16 skoleplasser.  
I tillegg beregnet vi salg av 14 ekstra elevplasser. Vi har solgt 18 plasser, 4 plasser 
mer enn budsjettert. 
 
I forhold til salg av elevplasser til gjesteelever budsjetterte vi med salg av 6 
skoleplasser. Vi har solgt 5 plasser, 1 mindre enn budsjettert. 
 
I forhold til salg av plasser til fylkeskommunen ble det budsjettert med salg av 22 
plasser. Møre og Romsdal fylkeskommunen kjøper 20 plasser. I tillegg kjøper Sogn 
og Fjordane fylkeskommune 1 plass dette året. Her selger vi 1 plass mindre enn 
budsjettert 
 
Totalt har vi solgt 2 skoleplasser mer enn vi la opp til i budsjett for 2015 
 
 
I forhold til salg av internatplasser beregnet vi salg av 19 elevplasser for 
høstsemesteret 2014. Her har vi solgt 17 plasser. 2 plasser mindre  enn budsjettert. 
 
Lærertettheten er på 20,75 stillinger mot 19,82 stilling i 2014/2015 
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Personaltettheten på internatet er på 15,72 årsverk (inkludert ekstraressurser) mot 
totalt 15,88 årsverk i 14/15 
 
Tallene viser at med 2 flere elevplasser på skole og 2 færre elevplasser på internatet 
har vi et inntektsgrunnlag tilnærmet som budsjettert. Ansvar 82300 skole har 
imidlertid en merinntekt på kr 849.000,-  mens ansvar 82310, internat har en 
mindreinntekt på kr 858.000,- 
Personalressursen på internatet er justert i samsvar med antall solgte plasser og 
innvilget ekstraressurser på enkeltelever. I tillegg er bemanningsnormen redusert fra 
0,7 til 0,6 stilling pr. elev. 
 
Regnskap pr. 31.08. 2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.-1.703.004,-
mot et mindreforbruk på kr 1.153.107,- pr 31.08.14.  
Regnskapet er ikke periodisert. Salg av elevplasser blir fakturert en gang pr. 
semester, og inntekter høstsemesteret 2015 vil derfor ikke bli regnskapsført før i siste 
kvartal 2015 
 
Mye har blitt gjort med tanke på utbedringer siste årene. Skolen står imidlertid fortsatt 
overfor utfordringer i forhold til det fysiske miljøet. 
 Utfordringer: 

 Flere av elevene ved skolen er avhengig av rullestol. Siden skolens lekeplass 
ikke har universell utforming, har denne elevgruppen ikke tilgang til hverken 
disser eller andre lekeapparat.. Underlaget på eksisterende lekeplass er 
gruslagt, og utstyret er for elever uten fysiske vansker. 

 
 Elever med fysiske funksjonshemminger har mye ekstrautstyr. Utstyret kan 

være i form av elektriske rullestoler, sykler, sitski etc. Mye av utstyret må lades 
etter bruk, og kan bli ødelagt dersom dette ikke gjøres. 
Slik situasjonen er pr. dato har vi tatt garasjen i bruk for å kunne ta vare på 
utstyret. Dette er imidlertid en midlertidig ordning fram til vinteren. Etter det må 
garasjen brukes til skolebilen. 

 
 Skolens østfløy fikk nytt varme og ventilasjonsanlegg sommeren 2014. I 5-årig 

strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen er det planlagt tilsvarende 
arbeid i skolens nordvest fløy sommeren 2016 og i skolens sørvest fløy 
sommeren 2017. Skolen hadde tilsyn etter Forskrift av miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 9.juni 2015. I rapporten etter tilsynet ble det anmerket at 
ventilasjonsløsningen i undervisningsrommene i vestfløyen ikke tilfredsstiller 
gjeldende retningslinjer.  I kommentarfeltet blir det skrevet: 

  Et styrevedtak med en investeringsplan foreligger. Nytt    
  ventilasjonsanlegg  skal installeres og flere andre utbedringstiltak skal 
  gjennomføres i 2017. Vi forventer at dette blir realisert og gir derfor en 
  anmerkning for å understreke viktigheten av dette. 
 
 
INNSTILLING:  
Styret godkjenner forslag til revidert driftsbudsjett for 2015 
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Molde, 2. oktober 2015 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 65/15 Rehabilitering sommeren 2015. Økonomisk oversikt 
I styresak 7/15 Investeringsbudsjett for 2015 ble følgende oppsett for 
investeringsbudsjett enstemmig vedtatt: 
.   
Ev. økning i KLP egenkapitalfond      Kr    200.000 
 Dekkes fra disposisjonsfond, ikke disponert 

 
2. Retekking takhybelhus, internat, kantine   Kr  1.200.000 
 Dekkes fra disposisjonfond  25699021 Utbedring tak og  
 Art 15401 
 
3.  Vestvegg, nye vindu, isolasjon     Kr    450.000 
 Dekkes fra Art 15401 
  
4.  Oppgradering av korridor Østfløy     Kr    200.000 
 Dekkes fra Art 15401 
 
Sum investeringsbudsjett 2015      Kr 2.050.000 
        

Prosjektoversikt pr. 24.09.2015 
  

    

  
Regnskap Buds(end) 

  
2015 2015 

Prosjekt: 1001 EGENKAPITALINNSKUDD KLP     

35221 KJØP AV AKSJER/ANDELER          117 785        200 000  

  Sum utgifter          117 785        200 000  

        

  Sum prosjekt: 1001 EGENKAPITALINNSKUDD KLP          117 785        200 000  

    

    Prosjekt: 2003 UTBYGGING/OMBYGGING     

32001 INVENTAR/UTSTYR/MASKINER            36 710                   -    

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG          561 502        450 000  

32381 EL-INSTALLASJON            23 000                   -    

32501 MATERIALER TIL UTBEDRING BYGG            20 730                   -    

34290 BETALT MVA INVESTERING          160 485                   -    

  Sum utgifter          802 427        450 000  
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37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING        -160 485                   -    

  Sum inntekter        -160 485                   -    

        

  Sum prosjekt: 2003 UTBYGGING/OMBYGGING          641 942        450 000  

    

    Prosjekt: 2022 UTBEDRING TAK     

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG          518 504    1 200 000  

32701 PROSJEKTERING/PROSJEKTERINGLEDELSE(KONS)            60 008                   -    

34290 BETALT MVA INVESTERING          144 628                   -    

  Sum utgifter          723 140    1 200 000  

        

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING        -144 628                   -    

  Sum inntekter        -144 628                   -    

        

  Sum prosjekt: 2022 UTBEDRING TAK          578 512    1 200 000  

    

    Oversikten viser et totalt forbruk pr. 24.09.2015 på kr. 1.338.239,-  
 
 
 
INNSTILLING: 
Styret tar saken til orientering 
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Molde, 2. oktober 2015 

 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK 66/15 Forslag til revidert investeringsbudsjett for 2015 
 
Vi viser til sak 64/15, der det avslutningsvis vises til utfordringer og behov for videre 
investeringer. 

 
Universell utformet lekeplass 
Det er innhentet tilbud på opparbeiding av universell utformet lekeplass på 
østsiden av skolebygget. Dette er et område på ca. 400 m2 Grunnarbeid og 
dekking av lekeplassen med gummidekke vil ha en pris på ca. 450.000 I tillegg 
kommer kjøp av utstyr som dissestativ, og div lekeapparat. Skolen har søkt midler 
til delfinansiering av lekeplassen. Svar på søknaden er enda ikke mottatt. Det vil 
også bli søkt nærmiljømidler 
 
Lagerrom for elevutstyr som krever lading 
Vaktmester har innhentet tilbud på bygging av takoverbygg over støpt platting på 
sørsiden av garasjebygget. Det er foreslått papptekking med gesims på taket, slik 
at det passer med eksisterende bygningsmasse. Størrelsen på lagerbygget vil bli 
på 6x20 m. Det er beregnet en trekonstruksjon med to dragere og fem meter 
mellom søylene. Et hjørne er foreslått kledd, mens resten vil bli gjerdet inn med 
flettverk. Vi har mottatt et pristilbud på kr 181.232,- ( eks. mva.) på dette bygget. I 
tillegg kommer elektrikerarbeid. 

 
 
Det ble i styresak 55/14 Budsjettforslag for 2015 avsatt kr 2.250.000,- til 
disposisjonsfond. Midler her ble vedtatt satt av i skolens investeringsprosjekt for 
2015. Prosjektene ble realisert sommeren 2015, og ble mindre kostnadskrevende 
enn først antatt. I forslag til justert investeringsbudsjett har vi også tatt med kostnader 
til universell utformet lekeplass og til lagerskur for oppbevaring av rullestoler og 
sykler som krever regelmessig lading. 
 
 
 
Investeringsbudsjett 2015:       Justert budsjett
      

1.  Ev. økning i KLP egenkapitalfond   Kr  200.000   100.000
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2. Retekking takhybelhus, internat, kantine Kr  1.200.000 650.000,- 
  
3.  Vestvegg, nye vindu, isolasjon   Kr    450.000 550.000,-
  
  
4. Oppgradering av korridor Østfløy   Kr    200.000 100.000,- 
  
 
5.  Universelt utformet lekeplass. Grunnarbeid  Kr   450.000,- 
 og innkjøp av dissestativ 
 
 
6. Lagerskur         200.000,- 
 
      Totalt: Kr.  2.050.000 2.050.000,- 
         
     

 
 

 
INNSTILLING: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner oppsett for revidert 
investeringsbudsjett for 2015.  
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Molde, 2. oktober 2015 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
 
 

SAK 67/15 Søknad fra Molde Utleigeboliger KF, om forlenget leie av 
grunn. 
Daglig leder i Molde eiendom, Åsmund Vestad søker i brev datert 28.08.2015 Styret 
ved Tøndergård skole og ressurssenter om forlenget leie av grunn. (søknad vedlagt 
saken) 
Søknaden omfatter grunnen sørvest for skolebygget, der 3 midlertidige småhus er 
plassert, og det søkes om en forlengelse av leieperioden på 5 nye år.  
 
Skolen hadde store utfordringer de første par årene med dette leieforholdet. Dette 
har imidlertid bedret seg betraktelig de siste årene. En forespørsel blant skolens 
ansatte viser at det er få problemer vedrørende naboskapet pr. dato.  
 
 
 
INNSTILLING: 
Leieforholdet videreføres i fem nye år, med et års gjensidig oppsigelsesfrist.  
Leier søker 1 år før ny leieavtale utgår om forlengelse av avtalen. 
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Molde, 2. oktober 2015 

 
 

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 68/15 Oversikt over arbeid utført i perioden 2011-2015 
 
Tøndergård skoles bygningsmasse er fra 1972. Skolen har i siste 4 års periode utført 
et stort løft vedrørende nødvendige rehabiliteringsarbeider både bygningsmessig og i 
forhold til uteområde. I forbindelse med siste styremøte denne 4- års perioden ønsker 
elever og ansatte ved skolen å takke for godt samarbeid, og setter opp en oversikt 
over arbeid som er utført i denne 4- års perioden. 
 
2011: Utbedring av trafikk og parkeringsforholdene ved skolen gjennom utvidelse av 
 parkeringsplassen 
 
2012: Nytt skolebygg på ca. 420 m2. Bygget inneholder 3 klasserom, datarom, rom 
 for fysisk trening, 6  grupperom, handicaptoalett/velværerom, toalett og 
bøttekott.  
 
2013: Nytt tak på skolebygningen.  
 Rehabilitering av skolekjøkkenet 
 Trådløst nettverk på skole og internat 
 Nye markiser på skolens østfløy 
 Ombygging av tidligere datarom til 2 kontorer og rom for fjernarkiv. 
 Rehabilitering av formingsrom 
 Oppgradering av gymsalen som kurslokalet med innkjøp av konferansebord, 
 stoler og prosjektor. 
 
2014: Nytt varme og ventilasjonsanlegg i skolens østfløy.  
 Nye vinduer, etterisolering av vegger i skolens østfløy. 
 Ballbinge. 
 Rehabilitering av internat 3. Montering av nytt kjøkken, malingsarbeid. 
 Ombygging og utvidelse av elevtoalett på internat 2 
 Ny innbruddsalarm skole ( forsikringssak ,- lynnedslag) 
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2015: Nye tak på internat, hybelhus og kantinebygg 
 Rehabilitering av gang østfløy med malingsarbeid og utskifting av dører 
 Nye vinduer, etterisolering av vegger og utskifting av råttent reisverk på 
 skolens vestvegg 
 Rehabilitering av leiligheten i hybelhuset 
 
 
Med dette arbeidet har skolens bygningsmasse og uteareal fått et stort løft. Vi har 
fortsatt utfordringer, spesielt da i forhold til de to gjenstående prosjektene med 
innstallering av nytt varme og ventilasjonsanlegg i sørvest- og nordvestfløyen, samt 
utskifting av vinduer på østsiden av disse to undervisningsfløyene. Svært mye er 
imidlertid gjort, noe som har stor betydning for både ansatte og elevers hverdag.. 
 
Vi vil benytte anledningen til å takke styret for et konstruktivt og godt samarbeid. 
 
 
INNSTILLING: 
Styret tar saken til orientering   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Justert budsjett pr. 31.08.2015
Justert

Regnskap Buds(end) budsjett Justert samla Per.b(end) Avvik(per.)

2015 2015 pr. 31.08.15 2015 0

Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING

10111 LØNN FASTE STILLINGER 7 771 521     12 000 000   150 000                 12 150 000        7 574 400     197 121         

10121 LØNN LÆRERE 7 093 055     12 386 000   150 000                 12 536 000        7 881 212     -788 156        

10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 17 304          40 000          40 000                25 452          -8 148            

10141 LØNN VAKTMESTER 158 735        240 000        240 000             151 488        7 247             

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 7 993             15 000          15 000                10 000          -2 007            

10201 FERIEVIKAR 17 707          15 000          15 000                10 000          7 707             

10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 82 860          75 000          75 000                50 000          32 860           

10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 181 530        150 000        150 000             100 000        81 530           

10221 PERMISJONSVIKAR 7 473             20 000          20 000                13 333          -5 861            

10391 EKSTRAHJELP 237 336        100 000        200 000                 300 000             66 667          170 669         

10501 KLESGODTGJØRELSE 16 261          25 000          25 000                16 667          -406               

10751 FASTLØNN RENHOLD 282 119        430 000        430 000             286 667        -4 548            

10753 FERIEVIKAR, RENHOLD 1 886             -                 -                      -                 1 886             

10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 1 739             10 000          10 000                6 667             -4 928            

10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 53 471          10 000          10 000                6 667             46 804           

10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 14 389          -                 -                      -                 14 389           

10811 GODTGJØRELSE STYRET 17 000          18 000          18 000                -                 17 000           

10911 PENSJONSANDEL KLP 1 514 626     2 398 000     30 000                   2 428 000          1 598 667     -84 041          

10912 PENSJONSANDEL SPK 850 963        1 391 000     20 000                   1 411 000          885 093        -34 130          

10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -                 -2 000           -2 000                 -1 333           1 333             

10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl -                 9 000             9 000                  6 000             -6 000            

10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 142 608        192 000        192 000             128 000        14 608           

10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 27 897          39 000          39 000                26 000          1 897             

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 510 703     4 038 000     43 000                   4 081 000          2 569 379     -58 676          

11001 KONTORUTGIFTER 24 648          25 000          25 000                16 667          7 981             

11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 24 464          40 000          40 000                26 667          -2 203            

11052 MATERIELL TIP/ELEKTRO 20 531          40 000          40 000                26 667          -6 136            

11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 506                30 000          30 000                20 000          -19 494          

11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 2 041             20 000          20 000                13 333          -11 292          



11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 64 210          90 000          90 000                60 000          4 210             

11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 75 982          70 000          70 000                46 667          29 315           

11151 MATVARER 40 888          15 000          15 000                10 000          30 888           

11152 BEVERTNING 6 575             15 000          15 000                10 000          -3 425            

11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 21 069          40 000          40 000                26 667          -5 598            

11206 RENGJØRINGSMIDLER 16 444          30 000          30 000                20 000          -3 556            

11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 4 766             -                 -                      -                 4 766             

11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTSTYR 1 680             -                 -                      -                 1 680             

11290 LEIRSKOLEOPPHOLD 130 585        120 000        120 000             80 000          50 585           

11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 8 544             -                 -                      -                 8 544             

11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 29 549          70 000          70 000                46 667          -17 118          

11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 12 009          23 000          23 000                15 333          -3 325            

11306 PORTO 8 685             15 000          15 000                10 000          -1 315            

11309 BANKOMKOSTNINGER 4 974             5 000             5 000                  3 333             1 641             

11401 ANNONSEUTGIFTER 2 160             8 000             8 000                  5 333             -3 173            

11411 TRYKKING OG KOPIERING 32 492          47 000          47 000                31 333          1 158             

11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 1 618             -                 -                      -                 1 618             

11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 3 500             50 000          50 000                33 333          -29 833          

11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 29 254          20 000          20 000                13 333          15 921           

11504 ORGANISASJONSUTVIKLING -                 30 000          30 000                20 000          -20 000          

11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 87 595          85 000          85 000                56 667          30 928           

11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 2 560             4 000             4 000                  2 667             -107               

11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 9 279             33 000          33 000                22 000          -12 721          

11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 16 769          16 000          16 000                10 667          6 103             

11721 SKYSS AV ELEVER 16 847          30 000          30 000                20 000          -3 153            

11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 74 922          60 000          60 000                40 000          34 922           

11801 ELEKTRISK STRØM 149 754        300 000        300 000             200 000        -50 246          

11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 65 403          66 000          66 000                44 000          21 403           

11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 127 305        130 000        130 000             86 667          40 638           

11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3 631             4 000             4 000                  2 667             964                 

11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 10 921          15 000          15 000                10 000          921                 

11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 33 412          50 000          50 000                33 333          79                   

11951 KOMMUNALE GEBYRER 25 027          40 000          40 000                26 667          -1 640            

11956 RENOVASJONSAVGIFT 32 308          40 000          40 000                26 667          5 641             

11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 23 327          35 000          35 000                23 333          -6                    



11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 21 057          20 000          20 000                13 333          7 724             

12001 INVENTAR OG UTSTYR 66 449          70 000          70 000                46 667          19 782           

12004 KJØP AV DATAMASKINER 143 115        80 000          95 000                   175 000             53 333          89 782           

12251 LEASING AV MASKINER 11 485          15 000          15 000                10 000          1 485             

12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 116 879        30 000          134 000                 164 000             20 000          96 879           

12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 19 557          40 000          40 000                26 667          -7 110            

12402 INNLEIDD SNØRYDDING 28 755          33 000          33 000                22 000          6 755             

12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 3 384             25 000          25 000                16 667          -13 282          

12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 4 034             20 000          20 000                13 333          -9 299            

12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 177 200        178 000        150 000                 328 000             118 667        58 533           

12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE -                 15 000          15 000                10 000          -10 000          

14290 BETALT MVA DRIFT 260 996        300 000        300 000             200 000        60 996           

14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL -                 350 000        350 000             175 000        -175 000        

14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 207 470        300 000        300 000             200 040        7 430             

14504 REFUSJON LØNN 454 381        900 000        900 000             600 000        -145 619        

14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) -                 10 000          10 000                6 667             -6 667            

15001 RENTER PÅ LÅN 52 455          200 000        200 000             200 000        -147 545        

15009 ANDRE RENTEUTGIFTER -                 4 000             4 000                  2 667             -2 667            

15101 AVDRAG PÅ LÅN 205 000        415 000        415 000             415 000        -210 000        

15401 AVSETNING TIL DISP FOND 814 356        2 000 000     2 000 000          1 333 333     -518 978        

16212 VARSELGEBYR -1 170           -                 -                      -                 -1 170            

16215 INNTEKT EGNE KURS -8 750           -50 000         -50 000              -33 333         24 583           

16301 LEIEINNTEKTER -4 200           -30 000         -30 000              -20 000         15 800           

17001 REFUSJONER FRA STATEN -49 153         -                 -                      -                 -49 153          

17003 REFUSJON SPK -                 -900 000       -900 000            -600 000       600 000         

17101 REFUSJON SYKELØNN -737 885       -160 000       -160 000            -106 667       -631 218        

17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -2 244           -                 -                      -                 -2 244            

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -260 996       -300 000       -300 000            -200 000       -60 996          

17301 FYLKESTILSKUDD -9 388 152    -15 500 000 -115 000                -15 615 000       -10 333 333 945 181         

17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -1 883 768    -3 100 000    -55 000                  -3 155 000         -2 066 667    182 899         

17504 REF SKYSS ELEVER -519 820       -30 000         -30 000              -20 000         -499 820        

17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -171 708       -100 000       -100 000            -66 667         -105 041        

17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -13 335 273 -19 970 000 -1 250 000            -21 220 000       -13 313 333 -21 940          

19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -67 946         -175 000       -175 000            -116 667       48 721           

19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -196               -                 -                      -                 -196               



19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD -814 356       -                 -                      -                 -814 356        

Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING -2 403 637    -                 -448 000                -448 000            -841 602       -1 562 034    

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT

10111 LØNN FASTE STILLINGER 3 969 642     5 800 000     150 000                 5 950 000          3 660 960     308 682         

10121 LØNN LÆRERE 2 674             -                 -                      -                 2 674             

10141 LØNN VAKTMESTER 56 517          160 000        160 000             100 992        -44 475          

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 455 653        650 000        650 000             433 333        22 320           

10201 FERIEVIKAR 4 618             25 000          25 000                16 667          -12 049          

10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 166 333        100 000        100 000             66 667          99 667           

10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 276 161        60 000          60 000                40 000          236 161         

10221 PERMISJONSVIKAR 28 419          25 000          25 000                16 667          11 753           

10391 EKSTRAHJELP 182 128        50 000          50 000                   100 000             33 333          148 794         

10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 3 407             -                 -                      -                 3 407             

10501 KLESGODTGJØRELSE 7 592             11 000          11 000                7 333             259                 

10751 FASTLØNN RENHOLD 112 451        180 000        180 000             120 000        -7 549            

10911 PENSJONSANDEL KLP 948 998        1 306 000     40 000                   1 346 000          870 667        78 331           

10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -                 -2 000           -2 000                 -1 333           1 333             

10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 66 630          87 000          87 000                58 000          8 630             

10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 7 996             11 000          11 000                7 333             662                 

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 799 989        1 153 000     28 000                   1 181 000          733 654        66 336           

11001 KONTORUTGIFTER 3 566             20 000          20 000                13 333          -9 768            

11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 2 391             -                 -                      -                 2 391             

11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT -                 5 000             5 000                  3 333             -3 333            

11151 MATVARER 146 290        190 000        190 000             126 667        19 624           

11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 21 479          35 000          35 000                23 333          -1 854            

11206 RENGJØRINGSMIDLER 5 383             15 000          15 000                10 000          -4 617            

11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 1 265             2 000             2 000                  1 333             -68                  

11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 9 858             10 000          10 000                6 667             3 192             

11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 4 003             7 000             7 000                  4 667             -664               

11306 PORTO 2 800             5 000             5 000                  3 333             -533               

11309 BANKOMKOSTNINGER 374                -                 -                      -                 374                 

11401 ANNONSEUTGIFTER 720                3 000             3 000                  2 000             -1 280            

11411 TRYKKING OG KOPIERING -                 5 000             5 000                  3 333             -3 333            

11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL -                 20 000          20 000                13 333          -13 333          



11504 ORGANISASJONSUTVIKLING -                 10 000          10 000                6 667             -6 667            

11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 180                2 000             2 000                  1 333             -1 154            

11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 1 120             2 000             2 000                  1 333             -213               

11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 4 349             15 000          15 000                10 000          -5 651            

11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 8 385             8 000             8 000                  5 333             3 051             

11801 ELEKTRISK STRØM 91 135          150 000        150 000             100 000        -8 865            

11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 65 403          66 000          66 000                44 000          21 403           

11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 84 870          87 000          87 000                58 000          26 870           

11951 KOMMUNALE GEBYRER 25 026          35 000          35 000                23 333          1 693             

11956 RENOVASJONSAVGIFT 27 958          35 000          35 000                23 333          4 625             

11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 13 634          20 000          20 000                13 333          300                 

11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 977                -                 -                      -                 977                 

12001 INVENTAR OG UTSTYR 4 708             60 000          60 000                40 000          -35 292          

12004 KJØP AV DATAMASKINER 12 613          50 000          50 000                33 333          -20 721          

12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG -                 10 000          10 000                6 667             -6 667            

12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 1 512             -                 -                      -                 1 512             

12402 INNLEIDD SNØRYDDING 14 377          17 000          17 000                11 333          3 044             

12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 1 304             3 000             3 000                  2 000             -696               

12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG -                 3 000             3 000                  2 000             -2 000            

12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE -                 2 000             2 000                  1 333             -1 333            

14290 BETALT MVA DRIFT 83 092          150 000        150 000             100 000        -16 908          

14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 66 064          100 000        100 000             66 680          -616               

15401 AVSETNING TIL DISP FOND -                 250 000        250 000             166 667        -166 667        

16302 ELEVHUSLEIE -130 000       -200 000       -200 000            -133 333       3 333             

17101 REFUSJON SYKELØNN -348 414       -60 000         -60 000              -40 000         -308 414        

17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -107 100       -300 000       -300 000            -200 000       92 900           

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -83 092         -150 000       -150 000            -100 000       16 908           

17301 FYLKESTILSKUDD -1 501 500    -3 200 000    -350 000                -3 550 000         -2 133 333    631 833         

17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3 258 640    -4 998 000    530 000                 -4 468 000         -3 332 000    73 360           

17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -1 664 666    -2 100 000    -2 100 000         -1 400 000    -264 666        

Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 700 633        -                 448 000                 448 000             -246 381       947 013         

T O T A L T -1 703 004    -                 -                         -1 087 983    -615 021        
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AVSNITT  1   
INNLEDNING  
          
    

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole som gir opplæring til barn og 
unge med lærevansker. Skolen gir opplæring til elever i grunnskole og videregående skole. 
Skolen har internat. 
 
Skolen har en femårig samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kjøp av 
undervisningstjenester. Fylkeskommunen abonnerer på 17 skoleplasser. 
Denne avtalen gjelder i tidsrommet 01.08.13 – 31.07.18. 
 
Skolen eies av kommunene: 
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
 
Hver kommune abonnerer på et visst antall skoleplasser, tilsammen 16 plasser.  
I tillegg selger skolen elevplasser til grunnskoleelever fra andre kommuner i fylket.  
 
Molde er vertskommune. Regnskap er lagt til kemneren i Molde og revisjon utføres av 
kommunerevisjonsdistrikt nr. 2, Møre og Romsdal. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har eget styre og representantskap hvor rektor er 
sekretær. 
 
Skolen sender årlig ut årsmelding, og dette er den 34.  Gjennom årsmeldingen vil en prøve å 
gi en oversikt over aktivitetene ved skolen. En årsmelding må på enkelte punkter bli generell, 
da det ikke kan nevnes forhold som kan føres tilbake til enkeltelever/enkeltpersoner. 
 
Årsmeldingen sendes til formannskapskontor og skoleadministrasjonen i eierkommunene, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utdanningsavdelinga i fylket og til andre samarbeidende 
instanser. 
 
 
Molde, september 2015 
 
 
 
 Rolf Harald Blomvik  (sign.)    Eli Bakke 
 leder       rektor  
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AVSNITT 2   
STYRET OG REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER  
 
Styret 
Funksjonstiden til styret for Tøndergård skole og ressurssenter følger kommunal valgperiode. 
 
Følgende medlemmer m/varamedlemmer vært med i styret for Tøndergård skole og 
ressurssenter. Disse sitter fram til kommunevalget i 2015. 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ivar Vereide, nestleder Anders Thorn 

Nesset Martinius Leirvoll Hildegunn Skjølseth 

Fræna Knut Sæbø Elisabeth Langeland 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg Aud Toril Gagnat 

Midsund Kolbjørn Stølen Ann Kristin Holten 

Aukra Rolf Harald Blomvik, leder Marianne Bolghaug 

Eide Henny Marit Husøy Erling Lyngstad 

Vestnes Gisela Smith-Nilsen May Britt Skavnes 

Rauma Kristian Haugan Gunhild Dahle 

 
Skoleåret 2014/2015 har også følgende møtt i styret: 
Kari Volden   Utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Eva Karin Gråberg  Leder for representantskapet 
Matthias Engel  Foreldrerepresentant 
Marit Sporsheim  Fagforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Kari Vingsand t.o.m mars Utdanningsforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Hilde Ødegård Halvorsen Utdanningsforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Eli Bakke         Rektor  
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør  
 
Styret og representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter har godkjent 
opprettelsen av eget ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget har hatt slik sammensetning: 
Leder:    Rektor   
Skoletilsettinger:  Undervisningsinspektør 
Internattilsettinger:  Internatleder  
Tillitsvalgt FO:   Grethe Farstad (høstsemesteret 2014) 
Tillitsvalgt Fagforb.:  Marit Sporsheim 
Tillitsvalgt Utdanningsforb. Kari Vingsand avløst av Hilde Ødegård Halvorsen 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter hadde i skoleåret 4 møter i 2014/2015. 
26.09. og 05.12. i 2014 og 27.03. og 05.06. i 2015. Styret behandlet 48 saker. 
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Representantskapet 
Høsten 2011 valgte kommunene følgende representanter til representantskapet for 
Tøndergård skole og ressurssenter. Disse sitter fram til kommunevalget i 2015. 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ingrid Sara Amundsgård, nestleder Kjersti Løge 

Nesset Rolf Jonas Hurlen Edmund Morewood 

Fræna Borghild Drejer Aud S Pedersen Malmedal 

Gjemnes Odd Steinar Bjerkeset Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Einar Øien Robin Sørlie 

Aukra Helge Kjøll jr.  Hanna Valved Korsvik 

Eide Renate Lindset Drågen Birgit Leirmo 

Vestnes Arnfinn Stige  Aud Sissel Suoranta 

Rauma Eva Karin Gråberg, leder Thomas Trana 

 
Representantskapet hadde i skoleåret 2 møter i 2014/2015, 12.12.14 og 17.04.15 
og 15 saker ble behandlet. 
 
I styret for Tøndergård skole og ressurssenter er det 50 % kvinner (9) og 50 % menn (9) 
(vararepresentanter er medregnet). 
 
I representantskapet er det 50 % kvinner (9) og 50 % menn (9) 
(vararepresentanter er medregnet). 
 

 
AVSNITT 3   
TILSATTE VED TØNDERGÅRD SKOLE 2014/2015    
(For ansatte i delstillinger er størrelsen oppgitt i prosent). 
 
Undervisningspersonalet 
Bakke, Eli, rektor 
Bjøring, Kristen, lærer fra 01.02.2015 
Ellingsen, Julianne Roaldsnes, adjunkt, 80% 
Fjørtoft, Jan Helge, adjunkt 
Fosse, Eli Beinnes, adjunkt, 90% 
Frantzen, Bjørn Hans, lektor 
Gjermundnes, Svanhild, lærer, praksisplass fra 27.10.2015 
Halvorsen, Hilde Ødegård, lektor 
Hoel, Unni, adjunkt 
Hoksnes, Wenche Irene, adjunkt 
Horsgård, Cathrine, adjunkt, 50% t.o.m. nov. 2014. 
Husevåg, Else Marie, adjunkt, 80% 
Høye, Hans, adjunkt 
Jørgensen, Nora, undervisningsinspektør 
Løding, Sindre Hostad, permisjon 
Monsen, Wenche Sæther, lærer/vernepleier, 90,36% 
Mordal, Line, adjunkt 
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Myklebust, Ingunn, adjunkt 
Ostad, Ingunn, adjunkt 
Oterhals, Nils Harald, adjunkt 
Pettersen, Linda, undervisningsinspektør 
Reiten, Edny Raknes, adjunkt 
Sandstad, Bjørn Kåre, adjunkt, 70% 
Slettahaug, Tord, adjunkt, 80% 
Sæter, Arnt Inge, adjunkt, 70% 
Tunheim, Roger, lærer/vernepleier 
Vingsand, Kari, adjunkt, slutta 31.03.15 
Vågen, Torill Anita, adjunkt, 55% 
 
 
Skoleassistenter/fagarbeidere     
Abdulkadir, Yusuf M., ass. 96,35%  
Aune, Marit, fagarb.   91,45% 
Bergstrøm, Kjetil   
Frisnes, Eva, fagarb.  40,35% 
Finnøy, Bente, fagarb.  98,93% 
Foldal, Arild, ass.  84,99% 
Fosseide, Barbro, fagarb. 54,59% 
Gjerde,Tove L., fagarb.  40,35% 
Gjerding, Anne, miljøterapeut 68,83% 
Gunnarsson, Nathalie   
Hahn, Heinz G, fagarb.  54,59% 
Hansen, Johannes Blekken  
Hoem, Jan Arild , fagarb. 99,19% 
Holen, Tove, fagarb.  80,43% 
Hosen, Hilda, ass.  43,83% 
Hustadrem, Jan Olav, ass. 26,11% 
Høiland, Geir Ove, ass.  92,23%  
Jautée, Eva, fagarb.  64,08% 
Karlsen, Tove, ass.  78,69% 
Kolflåth, Olaf, ass.  91,97% 
Kleppe, Anne Mari M., ass. 82,64% 
Kleppe, Janne 
Kvammen, Heidi, ass.  78,05% 
Lauvrak, Gry, fagarb.  68,83% 
 

Lerheim, Kari Marie, fagarb. 94,29% 
Lillevik, Arne, ass.  99,51% 
Listuen, Trond, fagarb.  39,16% 
Lund, Tommy, ass.  98,88% 
Mahle, Christina R., ass. 68,83% 
Moen, Mareno, fagarb.  73,15% 
Moldver, Lillan V., ass.  82,75% 
Mundal, Synnøve, ass.  78,05% 
Myrbostad, Solveig, ass. 80,37% 
Pettersen, Ingunn L., fagarb. 58,07% 
Pozlotka, Sylwia 
Skjerseth, May Britt, fagarb. 68,83% 
Tangen, Anita Viken, fagarb. 71,15% 
Toven, Gunn, ass.  68,51% 
Tverli, Hildegunn, fagarb. 84,96% 
Ulvund, Henrikke  78,97% 
Vigeland, Morten R., fagarb. 85,07% 
Viken, Åse Karin, ass.  68,83%  
Vågen, Lilliann, ass.  87,39% 
Vågseter, Mary Johanne, ass. 93,97% 
Wisting, Helge, ass.  82,75% 
Østlie, Ingar Ernstsen 
Øyen, Åse Karin , fagarb. 97,83% 

 

    
Flere av skoleassistentene/fagarbeiderne er i tillegg tilsatt som miljøarbeidere ved 
internatet. Stillingsprosenten her inkluderer arbeidet ved internatet. Assistenter uten 
stillingsprosent har jobbet som vikarer i kortere eller lengre tidsrom. I tillegg har vi hatt 
assistenter i praksisplass gjennom NAV og Astero. 
 
 
 
Andre tilsatte  
Bolsø, Kirsti Anita  renholder   47,40% 
Brenden, Gunvor Ø.  renholder   45,13% 
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Chandrasegaram, Raji renholder  25,30% 
Eik, Mette Heimdal  sekretær/økonomi  100,0% 
Hoem, Ørjan   IKT t.o.m. 31.12.14 
Johansen, Odd Asbjørn vaktmester   80,00% 
Manohar, Selvi  renholder   42,00% 
 
 
Tilsatte ved internatet 
Eikebø, Rut Venke  miljøarbeider    80,63% 
Borvik, Herdis   internatleder     72,00% 
Barstein, Georg  miljøarbeider (perm.) 
Farstad, Grethe  miljøterapeut    100% 
Hafstad, Gunnar  miljøterapeut    100% 
Henneberger, Kari K.  miljøterapeut    100% 
Hjelmseth, Inger Lise  miljøarbeider    50 % 
Hovde, Janne Søvik  miljøterapeut    100% 
Nilsen, Jan Erik  konst. internatleder fra 01.04.2015 70 % 
Nilsen, Stine Ukkelberg  miljøarbeider    100% 
Mølmen, Inger  miljøarbeider, perm. fra 18.03.15 
Råheim, Geir   miljøarbeider    77,90% 
Schjølberg, Ottar  miljøterapeut (perm.) 
Solem, Birthe miljøterapeut    85,85% 
Sporsheim, Marit fagarbeider    80,69 % 
Stenersrød, Anne miljøterapeut    100 % 
  
 

AVSNITT 4  
ELEVTALLSFORDELING PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
SKOLEÅRET 2014/2015     
 

Hjemmekommune Grunnskoleelever Videregående elever 

Molde 18 4 

Fræna 3 2 

Rauma    

Eide 3 3 

Nesset 1 1 

Gjemnes 3  

Midsund   1 

Vestnes 1 4 

Aukra 1 1 

Tingvoll 1  

Sula  1 

Ålesund 1  

Kristiansund  2 

Haram  1 

Norddal 1 1 
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Sunndalsøra  1 

Vanylven  1 

Smøla 1  

Averøy 1  

Sum 35 23 

 
Internatelever skoleåret 2014/15 

Hjemkommune Internatopphold grunnskole Internatopphold vgs 

  9,25 elever 
2,25 elever har internatplass 
dekt av hjemkommunen 

Gjemnes 1  

Norddal 1  

Averøy 1  

Tingvoll 1  

Smøla 1  

  
 
I 2014/15 ble det kjøpt 5 internatplasser til elever ved andre videregående skoler i Molde 
kommune. Disse plassene ble betalt av hjemkommunen.  
 
Alle internatene var i bruk. Arbeidet med rehabilitering av hybelhuset ble startet.  
 
 
Elevenes klassefordeling     
  1. klasse 2 

  2. klasse 1 

  3. klasse 1 

  4. klasse 2 

  5. klasse 4 

  6. klasse 3 

  7. klasse 1 

  8. klasse 6 

  9. klasse 8 

10. klasse 7 

Sum 35 

 

1. vgs 5 

2. vgs 5 

3. vgs 7 

4. vgs 5 

5. vgs 1 

Sum 23 
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AVSNITT 5  
ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN 
 
57 elever fikk sin undervisning ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 2014/2015. 
Det er etablert ansvarsgrupper for alle elevene. 
 
Hver gruppe har skrevet kort om innholdet i sin gruppe. 
 

Gruppe A          
7 elever på ungdomstrinnet 
1 elev på mellomtrinnet. 
1 elev har hatt internatplass. 
 
3 lærere har hatt klassestyrerfunksjon, 3 assistenter har arbeidet fast i klassen. 
 
Elevene har hatt undervisning i fagene som er obligatoriske på mellomtrinnet og i 
ungdomsskolen. Hver elev har sin individuelle opplæringsplan. Derfor er vektingen av fagene 
ulik den en ellers finner i skolen. Ved siden av norsk, samfunnsfag og matematikk er 
hovedvekten lagt på de praktisk-estetiske fagene. Kroppsøving, svømming og friluftsliv har 
fått en sentral plass i opplæringsplanen for den enkelte.  2 elever har hatt 
arbeidsutplassering utenfor TS, 2 – 5 timer i uka. 3 elever har hatt noe arbeidstrening her på 
skolen. Alle elevene deltok på spenningsuka på Bjorli. De har også deltatt på ulike 
ekskursjoner. 
 
Det er lagt spesielt vekt på å arbeide med sosiale ferdigheter. Evnen til å knytte og 
opprettholde vennskap, kunne løse konflikter og gjøre bevisste valg, har vært viktige 
arbeidsområder.  
 
Det er opprettet ansvarsgruppe for alle elevene. 
 

Gruppe B  
Totalt 9 elever har vært tilknyttet gruppen. 6 av elevene startet ved Tøndergård skole og 
ressurssenter som nye elever i år. En av elevene startet i november 2014. En elev er her en 
dag i uken og har resten av skoletilbudet ved Julsundet skole. Denne eleven har med seg 
egen assistent. 
Fordelingen mellom trinnene har vært slik: 6 i mellomtrinnet og 3 på ungdomstrinnet.   
To lærere har kontaktlærerfunksjon. En lærer har redusert stilling, 80 %. Gruppen har også 
andre timelærere i norsk, matematikk, musikk, engelsk, RLE og kunst og handverk. Barne- og 
ungdomsarbeidere har vært knyttet til gruppa. Noen fulltid, noen deltid og en del som 
vikarer. 
Fagstrukturen tar utgangspunkt i gjeldende læreplan med forenklinger og tilpasninger i følge 
elevenes individuelle opplæringsplaner. Skoledagen er sammensatt med en jevn fordeling av 
teoretisk arbeid og praktiske aktiviteter. Det har gjennom skoleåret vært tett samarbeid i 
flere fag med gruppe A. Dette har vært positivt for elevene.  
I tillegg arbeider vi med livsorientering med fokus på personlig utvikling og sosial 
samhandling i gruppen. Gruppen har jobbet mye med strukturering og alternativ 
organisering av informasjon og kommunikasjon. 
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Alle elevene har hatt noe arbeidstrening her på skolen gjennom elevbedrift og/eller praktisk 
arbeidsretta trening. Gruppen er i år deltagere i et EU prosjekt som ligger under Erasmus+ 
programmet med arbeidstittel: «Creating Peace». 
Det har vært krevende å starte skoleåret med ei gruppe sammensatt av så mange nye elever. 
Overgangen til ny skole og klasse har gått greit for enkelte av elevene, for andre har det tatt 
tid å etablere et godt opplæringstilbud. Dette har vært ressurskrevende for personalet i 
gruppa. 
Tre elever har hatt internatplass dette skoleåret. 
  

 
Gruppe C             
Gruppa: Gruppa består av 7 elever; 3 i grunnskolealder og 4 i videregående skole.  1 av 
elevene har internattilbud.    
 
To lærere/vernepleiere har kontaktlærerfunksjon i gruppa; begge i 100 % stilling. I tillegg er 
faglærer i musikk og sløyd tilknyttet gruppa. Alle elevene har tildelt assistent-/ 
vernepleierressurs. 4 elever har med egne assistenter fra hjemmekommunene.   
 
Organisering: gruppa disponer 2 klasserom med takheis og 2 grupperom. Det ene 
grupperommet blir brukt som lager til hjelpemidler, det andre til individuelle timer.  
 
Undervisningsform: Elevene har samla felles undervisning. De er også organisert i mindre 
grupper, og de har egne individuelle timer.  
 
Innhold i undervisningen: Elevene er generelt sett på et tidlig utviklingstrinn. Det blir 
arbeidet med grunnleggende læreforutsetninger som oppmerksomhet, konsentrasjon og 
samhandling. Språk og kommunikasjonstrening tilpasset den enkelte er vektlagt. Vi benytter 
ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) for de fleste av elevene i større eller mindre 
grad (for eksempel bilder/symboler, konkreter, gester, tegn-til-tale, snakkebok, 
samtaleplater, handlingskjeder).  
 
Det blir lagt vekt på å gi elevene gode og varierte opplevelser i et sosial fellesskap, og bruk av 
naturen som læringsarena. Trygghet, forutsigbarhet og livskvalitet blir vektlagt.   
Opplæringsområder/fag: Norsk, sosiale samspillsferdigheter, musikk, mat og helse, data, 
kunst og håndverk, kroppsøving og ADL (dagliglivsferdigheter).    
 

 

Gruppe D   
Gruppa består av 5 grunnskoleelever.    
To lærere har kontaktlærerfunksjon i gruppa. I tillegg er timelærere i musikk og forming 
tilknyttet gruppa.  
Gruppa har 5 assistenter. 
4 av elevene har kommunale avlastningstilbud. 
Elevene er generelt sett på et tidlig utviklingstrinn. Det er blitt arbeidet med grunnleggende 
læreforutsetninger som oppmerksomhet, konsentrasjon og samhandling. Språk og 
kommunikasjonstrening tilpasset den enkelte er vektlagt. Vi har benyttet ASK (alternativ, 
supplerende kommunikasjon) for eksempel bilder konkreter, gester og samtaleplater.  
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Opplæringsområder/fag 
Norsk, matematikk, sosiale samspillsferdigheter, musikk, mat og helse, data, kunst og 
håndverk, ADL og kroppsøving (trening i gymsal, friluftsliv, svømming og ridning).  
 
Undervisningsform: 
Elevene har hatt samla felles undervisning og de har hatt egne individuelle timer. Det er lagt 
stor vekt på opplevelser, og bruk av naturen som læringsarena. 
Alle elevene har individuell opplæringsplan. 
 
 
 

Gruppe E     
Basisgruppen består av 6 elever - alle i videregående opplæring.  
Gruppe E har samarbeid med gruppe H i enkelte fag med tanke på å få mest mulig likhet i faglig 
nivå i fag som f.eks. norsk og matematikk. 
En elev har hatt arbeids-praksis i hjemkommunen en dag i uka - en del av skoleåret. 
 
Noe av opplæringen gis i samlet gruppe - med individuell oppfølging, noe i delt gruppe, og noe 
1:1. Valgfaggruppene er satt sammen på tvers av basisgruppene.  
 
Kontaktlæreransvar er fordelt mellom tre lærere. I noen fag er det dessuten faglærere inne.  
Assistenter er tilknyttet gruppen.  
4 av elevene bor på internatet tilknyttet skolen i uka (heltid/deltid), og reiser hjem i helgene.  
 
Elevene har individuelle opplæringsplaner. Disse tar utgangspunkt i læreplanens generelle del og 
i fagplanene. Målsettingene er tilpasset hver enkelt elev sine spesielle behov.  
Opplæringa er i stor grad praktisk retta. Flere av elevene har arbeidsrettet opplæring. Teoretiske 
fag vektlegges i forhold til den enkelte elevs behov for opplæring på disse områdene.  
Kommunikasjon og samhandling / læring av sosiale ferdigheter er en viktig del av opplæringen.  

 

Gruppe F   

Det er sju elever i gruppa. Fire av elevene har videregående opplæring og tre går på 
ungdomsskolen 
 
Gruppen har to faste lærere som deler på kontaktlærerfunksjonen. Begge har hatt 80 % 
knyttet til klassen. I tillegg har vi musikklærer. Vi har i tillegg assistenter knyttet til gruppen i 
ulike stillingsstørrelser.  
Skolens fysioterapeut har en ukentlig time med to av elevene. I tillegg har hun noe 
veiledning og møtevirksomhet i tilknytning til elevgruppen.  
 
Elevene har to timer i uka med valgfag. Valgfaglærerne er de pedagogiske ansvarlige for 
opplegget.  
 
To elever bor på internat. De andre bor i hjemkommunen og har i tillegg kommunalt 
avlastningstilbud. Hjem, skole, internat og avlastningstilbud har faste samarbeidsmøter.  
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Norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, musikk, skolekjøkken, data, forming, kroppsøving 
og felles samlingstimer har vært prioriterte områder. I tillegg har elevene hatt arbeidsretta 
oppgaver og valgfag. To av elevene har brukt tilbudet i stallen en gang i uka. 
 
Undervisningsform: 
Elevene har hatt samla felles undervisning. De har vært organisert i mindre grupper, tre eller 
to elever sammen, og de har hatt individuelle timer 
 
I valgfag har elevene fått undervisning på tvers av gruppene.  
   

Gruppe G  
Gruppa består av 8 elever;  
5 elever i grunnskolen og 3 elever videregående.  
Personalet består av 2 lærere og en vernepleier med kontaktlærerfunksjon i tillegg til 6 
assistenter/barne- og ungdomsarbeidere i deltidsstillinger. 
I tillegg har elevene faglærer i musikk og kunst og håndverk 
 
Undervisninga tar utgangspunkt i elevens individuelle opplæringsplan. 
Det meste av undervisningen foregår i gruppe, men alle elevene har noe individuell undervisning, 
primært i fagene norsk/kommunikasjon, matematikk og fysisk aktivitet. 
Alle elvene har noe arbeidsretta opplæring, men dette gjelder helst for elevene som har 
videregående opplæring. 
Det blir lagt vekt på teori knyttet til praksis og mye visualisering i undervisningen. 
 
Tre av elevene bruker alternativ og supplerende kommunikasjon.(ASK) 
4 av elevene har tilbud i stall; riding/stallarbeid på Skaret. 
En av elevene har stallarbeid en dag i hjemkommunen. 
 
Vi har følgende fag/fagområder: 

 Norsk: språk/begrepsopplæring, kommunikasjon og lese-/skriveopplæring  

 Matematikk: Grunnleggende begrep, penger og mål  

 Kunst og håndverk 

 Musikk 

 Samfunnsfag 

 Sosiale ferdigheter 

 Dagliglivsferdigheter 

 Naturfag/friluftsliv 

 Kroppsøving/svømming 

 Ulike arbeidsretta aktiviteter 
 
    

Gruppe H      
7 elever fra 1. – 4. år i videregående skole.  
2 lærere har kontaktlærerfunksjon.3 assistenter har vært tilknyttet gruppen  
Opplæringa er individuelt tilpasset og organisert ut fra den enkeltes behov. Det arbeides mye 
med sosial og personlig utvikling. Alle elevene har egen IOP.  
Arbeid med holdninger, konfliktløsning og bevisstgjøring har vært sentralt.  
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Opplæringsområde/ fag:  
Det er teoretisk og praktisk undervisning i Design og håndverk. Elevene følger deler av fagplanen 
i vg. 1. Arbeid med tremateriale, stoff, tegne og male inngår i undervisningen. Hoveddelen av 
den teoretiske delen er integrert i den praktiske undervisningen og er arbeidsrelatert med tett 
oppfølging. Dette utgjør 6 t pr. uke. Det er opprettet elevbedrift i Design og håndverk samt i mat 
og helse.  
 
Valgfag: 2 t pr. uke  
Norsk 4 t pr. uke   
Matematikk 3 t pr. uke.  
Kommunikasjon og samhandling 2 t pr. uke.  
Musikk og dans 2 t pr. uke  
Geografi 1 t pr. uke.  
Mat og helse med matlaging 3 timer i uka.  
Gym/Friluftsliv/fysisk trening 5 t pr uke.  
Engelsk 2 t pr. uke   
Klassen er delt i flere fag og det arbeides på tvers av klassene (E og H) 
 
Arbeidsretta opplæring:  
4 elever er arbeidsutplassert ved en bedrift. 2 elever har 3 t pr. uke. 1 elev har 6 t pr. uke  
1 elev har 2 dager pr. uke 
1 elev har opplæringskontrakt og er utplassert 4 dager pr. uke.  
2 elever har intern arbeidstrening 2 t pr.uke. 

 
4 elever bor på internat med botrening og faste arbeidsoppgaver. 
 
 
 
 

AVSNITT 6   
INTERNATTILBUDET  
 
Det miljøterapeutiske og sosialpedagogiske arbeidet på internatene er en viktig del av det 
helhetlige tilbudet som Tøndergård skole og ressurssenter gir. I tillegg til å være et 
miljøterapeutisk og pedagogisk tilbud, er det også et godt botilbud for elevene.  
 
Internatet har 3 internatbygg og ett hybelbygg og kan gi botilbud til 22 elever. Internat tilbudet 
følger skoleruta til Tøndergård skole, og har stengt i alle helger og ferier.  
 
 
Elever  
I 2014/2015 bodde 19 elever på internatet. 12 av disse var elever i videregående skole.  
Dette året har 5 elever fra andre videregående skoler hatt sitt botilbud her. 
 
Personale  
De fleste av internatets faste personale har 3-årig høyskoleutdanning. Mange har ulike former 
for tilleggsutdanning.  
Internatet har en internatleder i 72 % stilling. Inspektør ved skolen har 20 % av sin stilling  
tilknyttet internatet.  
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Mange av skolens assistenter/fagarbeider jobber kveld på internatet, en løsning som er ønskelig 
både for arbeidsgiver og for den enkelte arbeidstaker. Det bidrar til å styrke stabiliteten og 
forutsigbarheten for elevene, og de ansatte får høynet sin stillingsprosent 
 
BESKRIVELSE AV DET MILJØTERAPEUTISKE TILBUDET INTERNATET  
Miljøterapi  
Miljøterapi er: ”En systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske/fysiske 
betingelser i forhold til elevens og gruppens situasjon og behov. Hensikten med dette er å 
fremme læring, mestring og personlig ansvar.”  
(Larsen og Selnes. «Fra avvik til ansvar»)  
 
Innenfor de rammene vi har, jobber vi målrettet etter SMTE-modellen.  
Hensikten er å fremme læring, mestring og personlig ansvar. 

 Situasjonsbeskrivelse: Observasjon, kartlegging, innhenting av informasjon,  
beskrivelse av situasjonen  

 Målsetting: Definere mål med utgangspunkt i overnevnte og som  
grunnlag for opplæringsplan  

 Tiltak: Opplæringsplan utarbeides/justeres, planlegging, tilretteleggelse og 
gjennomføring  

 Evaluering: «- Hvor står vi - hvor går vi», utgangspunkt for  
eventuelle endringer av mål, tiltak o.l. 

 
OPPLÆRINGSOMRÅDER 
Selvstendighetstrening/ADL, sosialpedagogisk og psykososialt arbeid.  
 
Mål og tiltak utarbeides i samarbeid med elev, foreldre og kontaktlærer. Skole og internat har 
faste samarbeidsmøter. 

Kort, kan vi si at elevenes hverdag på internatet består av praktiske, fysiske og sosiale gjøremål 
tilknyttet bolig, fritid og samhandling. Miljøpersonalet legger til rette, støtter og veileder med 
utgangspunkt i den enkeltes interesse og forutsetning. Internat tilbudet skal bidra til trivsel og 
utvikling der målet er størst mulig grad av selvstendighet. 

 
Hybeltrening  
Dette skoleåret har ikke hybelbygget vært i bruk. Et av internatene har særlig blitt benyttet til 
hybeltrening dette skoleåret. Elevene her har blant annet hatt i oppgave å handle inn matvarer 
og å tilberede middag til seg selv og til medelevene sine.   

 

 
AVSNITT  7 
MÅL/MÅLOPPNÅELSE/RESSURSER/TOTALTILBUDET 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal grunnskole, men har også 
videregående elever. Skolen har tre internat og ett hybelbygg. 
 
I samarbeidsavtalen for skolen pkt. 1.1 heter det: 
 Tøndergård skole er en interkommunal skole med internat  
 etablert med hjemmel i opplæringsloven § 13.1 og kommuneloven § 27. 

Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker.   
Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 
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Skolens virksomhetsplan angir skolens langsiktige resultatmål med konkretiserte delmål 
innenfor de enkelte arbeidsområdene. Ut fra disse hoved- og delmålene blir det utarbeidet 
årsplan med utviklingsmål. 
 
Personalet på skole og internat evaluerte skoleåret 2014/15 våren 2015. 
Administrasjonen hadde utarbeidet evalueringsskjema til bruk i dette arbeidet med 
utgangspunkt i skolens utviklingsmål.  
Tidligere åres evalueringsskjema har vært svært omfattende. I tillegg til å evaluere oppsatte 
mål i skolens årsplan, har personalet blitt bedt om å reflektere over egen praksis på en rekke 
områder. De har også blitt bedt om å evaluere samarbeid både internt og eksternt og å si 
noe om rammer rundt organisering. I årets evaluering fikk personalet konsentrere seg om 
målene i årsplanen. Refleksjon over egen praksis ble satt opp som tema på den 6 
studiedagen. Her ble det tid til diskusjon / refleksjon, både i smågrupper og i plenum rundt 
en rekke sentrale områder vi ønsker å ha fokus på. 
 
Evalueringen må sees på som en del av skolebasert vurdering, hvor formålet er å utvikle 
skolens evne til å realisere sine verdier og nå sine mål. 
Dette gjelder både de verdier og mål som er formulert i lover og forskrifter, i læreplanens 
generelle del og i fagplanene/læreplanene for fagene, i skolens pedagogiske plattform og i 
de mål i årsplanen som skolen har prioritert å arbeide mot. 

 
Skolens pedagogiske plattform 

Tøndergård skoles og ressurssenters pedagogikk er forankret i en eklektisk tankegang der 

helhetssynet blir ivaretatt, og der vi tar utgangspunkt i ulike teorier og tilpasser metode, 

tempo og nivå ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov.  

Vi har som mål å være en skole der det er rom for alle og der blikket rettes mot den enkelte. 

 

Vi ønsker å skape inkludering på sikt. For noen elever vil et kortvarig segregert tilbud lettere 

kunne føre til dette målet. 

Elever ved skolen skal ha et kvalitativt bedre tilbud enn de ville hatt ved hjemmeskolen.  

 

Skole- og internatpersonalet skal sammen gi elevene et helhetlig tilbud som fremmer læring, 

mestring og personlig ansvar.  Tett samarbeid om måloppnåelse mellom pedagogisk og 

miljøterapeutisk personale er viktig i dette arbeidet. Vi arbeider for et godt samarbeid med 

foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. Ved behov samarbeider vi også 

med ulike kompetansemiljø. For elever i videregående skole er målet at elevene skal få en 

opplæring som gir dem kompetanse til å mestre voksenlivet. Vi ønsker å samarbeide med 

hjemkommunen i forhold til tilrettelegging av bolig og arbeid. Målet er at de som ønsker det 

skal ha et arbeid / sysselsettingstilbud å gå til etter endt videregående skole 

Alle ansatte ved Tøndergård skole og ressurssenter har ansvar for å skape et trygt og 

inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. Tanken om 

likeverd er grunnleggende for arbeidet vårt. 

Dette medfører: 
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1. Tilpasset opplæring der følgende ligger til grunn: 

 Kartlegging  

 Klart definerte individuelle opplæringsmål  

 Variasjon i nivå og tempo 

 Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 

 Variasjon i arbeidsmåter og arbeidsmetoder der en tar hensyn til elevenes ulike 
læringsstiler i valg av læringsstrategi. 

 Rutiner for utviklingssamtaler som fremmer motivasjon og mobilisering av egne 
ressurser. 

 Forutsigbarhet, faste rammer, struktur og vektlegging av god sosial samhandling som 
viktige element. 

 Tilrettelegging for mestring og gode opplevelser. 
 

Sosial kompetanse: 

Tilrettelegge for sosial mestring, slik at eleven i størst mulig grad kan tilpasse seg 

fellesskapet; både i gruppen, på skolen og i samfunnet for øvrig.  

Høflighet og respekt er viktige faktorer i denne sammenhengen. Alle voksne i skolemiljøet 

skal være gode rollemodeller for elevene. 

 

 Prosessorientert skole: 

Arbeide for en skole som møter nye utfordringer ved å søke etter ny kunnskap gjennom 

åpen dialog på tvers av faggrupper på skole og internat, og sammen med elever, foreldre og 

hjelpeinstanser. Det skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, nytenkning og nyskaping. Det 

er lov å feile. 

  

Videre - og etterutdanning: 

Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov og 

satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 

Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov som 

eierkommunene til enhver tid etterspør. 

 
Vår visjon er: ”Vi jakter på mulighetene”. 
 

Evaluering av mål i årsplan 2014-2015. 
 

Hovedmål 1  Opplæring 
Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud på internatet som 
fremmer læring, mestring, trivsel og personlig ansvar ut ifra den enkelte elevs 
forutsetninger. 

Delmål 1  
Tilrettelegge opplæringen/botilbudet slik at den enkelte elev utvikler sine kunnskaper og 
ferdigheter ut fra egne forutsetninger. 
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Evalueringen viser at personalet ser på IOP (individuell opplæringsplan) og MP 
(miljøterapeutisk  plan) som nyttige verktøy i å lage et individuelt tilpasset opplæringstilbud. 
Dagsplaner og ukeplaner som er kjent for alle elevens nærpersoner blir også nevnt som et 
nyttig hjelpemiddel. Viktigheten av tid til samarbeid blir understreket i evalueringen. Det 
samme at det ikke er for store grupper. Noen nevner at vi har et forbedringspotensial i 
forbindelse med å involvere elevene i diskusjonen rundt egen måloppnåelse. Dette vil det bli 
arbeidet videre med. 
 
Delmål 2 
Alle elever skal ha mulighet til å ha et funksjonelt språk 
Tilbakemeldingene viser at personalet arbeider godt med dette, både på skole og internat. 
Viktigheten av et godt samarbeid mellom alle på elevens ulike arenaer blir understreket. Det 
kommer også fram et forslag om at det bør settes av mer av lærernes fellestid til å arbeide 
med ASK. En lærer mener at arbeidet bør ledes av en person med spisskompetanse på 
området.  
 
Delmål 3 
Utvikle gode leseferdigheter 
Tilbakemeldingen viser at dette er et område som blir arbeidet godt med både på skole og 
internat. Leseferdigheter blir høyt prioritert og tilbakemeldingene fra personalet på skolen 
tyder på at det jobbes kontinuerlig og godt med dette. Internatpersonalet understreker også 
viktigheten av dette arbeidet. Her legges lesetreningen bevisst inn i naturlige situasjoner på 
ettermiddagstid; Referat fra husmøter, lese oppskrifter i forbindelse med matlaging, lese 
aviser og bøker er eksempler som bl.a nevnes. 
 
Delmål 4 
Legge til rette for at matematikkundervisningen gir elevene grunnleggende ferdigheter i 
faget som eleven vil kunne nyttiggjøre seg i hverdagen. 
Her nevnes viktigheten av også å jobbe med matematikk i naturlige situasjoner, og å 
integrere matematikkundervisningen bevisst i andre fag. Dette gjøres, men en må hele tiden 
ha det i tankene. At alt materiell i forbindelse med matematikkundervisningen må samles på 
et sted, blir nevnt som et tiltak av noen. Andre berømmer materiellet Numicon, som flere ble 
skolert i i løpet av skoleåret. Også internatpersonalet framhever viktigheten av å arbeide 
med matematikk i naturlige situasjoner. Arbeid med matlaging, innkjøp / beregning av 
mengede mat, prisoverslag, føring av regnskap for bruk av lommepenger etc. er eksempler 
her. 
 
 
Delmål 5  
Tilrettelegge et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 
(opplæringsloven § 9 A – 1) 
Tilbakemeldingene viser at dette er noe personalet både på skole og internat prioriterer 
høyt, og som de mener de er gode på å tilrettelegge for. Regelmessige elevsamtaler, fokus 
på voksne som rollemodeller, aktiviteter på tvers av internat og skolegrupper, muligheter til 
å delta på spenningsuka på Bjorli og i skolens internasjonale samarbeidsprosjekt, Erasmus +, 
er eksempler. Sosial ferdigheter / sosial kompetanse er mål det jobbes mot og som er 
skissert både i den individuelle opplæringsplanen og i elevens miljøterapeutiske plan.  
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Delmål 6  
Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode vennskap og 
føle seg akseptert. 
Selv om tilbakemeldingene viser at dette er et område som arbeides med på alle arenaer og i 
alle fag, blir viktigheten av dette arbeidet understreket. Vi må ha et kontinuerlig fokus på 
dette. Elevsamtaler, trivselsundersøkelser, relasjonsbygging, gode rollemodeller, veiledning, 
nok voksne i uorganiserte aktiviteter som friminutt, fritid på internatet er viktig. 
«Det er mitt valg» og Raknes sitt materiell med «røde» og «grønne» tanker blir nevnt som et 
godt hjelpemiddel i arbeidet. 
 
Delmål 7 
Gjøre eleven mest mulig selvstendig i forhold til framtidig bolig, arbeid og fritid. 
Viktigheten av et godt samarbeid med eleven, elevens foresatte og elevens hjemkommune 
og kartlegging av hva som er det rette jobb og bo-tilbudet etter fullført videregående skole 
blir understreket her. Noen mener dette er et av de aller viktigste målene å arbeide mot. 
Ansvarsgruppa og arbeidet med individuell plan er sentralt her. 
Både skole og internat har størst mulig grad av selvstendighet som et overordnet mål i 
arbeidet sitt. 
 

Hovedmål 2 Kompetanse 
Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, sosialpedagogiske og 
miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og videreutdanning og intern 
tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
 
Delmål 1  
Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid og pedagogiske diskusjoner. 
Tilbakemeldingene her varierer. Noen etterlyser flere pedagogiske diskusjoner i samlet 
personalgruppe, andre mener at det er svært varierende utfordringer på skolen og at det 
derfor er mest naturlig at de pedagogiske diskusjonene skjer på teamnivå. Noen framhever 
den 6. studiedagen lærerne hadde som nyttig. Her ble fokuset satt på refleksjon av egen 
praksis. Dette ga mange gode diskusjoner, det samme gjaldt arbeidet som ble gjort etterpå. 
Noen savner at det etterspørres hva som mangler av kompetanse på det enkelte team. Det 
blir sett på som positivt at skolen arrangerer egne kurs. Dette gjør det mulig for flere å delta. 
Det blir også foreslått at det opprettes faggrupper på skolen som har ansvar for å holde seg 
oppdatert på ulike tilgjengelige læremidler. 
 
Delmål 2 
Videre arbeid med SOL på alle team 
Evaluering viser at dette arbeidet har stoppet opp i flere grupper. Noen mener dette må 
settes på dagsorden igjen. Det kommer fram at de som har brukt materiellet oppfatter det 
som et godt kartleggingsverktøy som de ønsker å bruke videre. 
 
Delmål 3 
Kontinuerlig oppdatering i forhold til digitale læremidler og hjelpemidler og i forhold til IKT 
som kommunikasjonshjelpemiddel.  
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Oversikt over alle pedagogiske program for data og IPad etterlyses. Utviklingen på dette 
feltet går raskt. Tilbakemeldingene tyder på at personalet ønsker jevnlige oppdateringer om 
tilgjengelig programvare i de ulike fag og på ulikt nivå. 
 
 
Delmål 4 
Videre arbeid for aktivt å forebygge mobbing gjennom fokus på sosial kompetanse og 
relasjonsbygging 
Tilbakemeldinger fra personalet både på skole og internat viser at dette arbeidet blir sett på 
som viktig. Elevsamtaler / tema i gruppene, i elevrådet, på husmøter på internatet etc., blir 
nevnt som eksempler på arenaer der dette er tema. Forebygging blir sett på som viktig i 
arbeidet. Problemer må tas med en gang. «Ingen utenfor uka» ble arrangert i løpet av 
skoleåret, politiet har vært på besøk og snakket om «nettvett». Slike temaer må jobbes med 
jevnlig. 
To team nevner at strategiplan mot mobbing ikke har vært gjennomgått på teammøter.  
 
Delmål 5 
Videreføre fadderordningen slik at den sikrer god informasjon og opplæring av nytilsatte 
ved skolen.  
Fadderordningen blir sett på som viktig og et tiltak som må videreføres. Det kommer også 
fram et forslag om at det utarbeides retningslinjer for alle som skal ansettes ved skolen i 
forhold til personalatferd, og at dette temaet jobbes med. Det blir også foreslått at det 
utarbeides en guide som viser hvem som har spesiell kompetanse på hva. 
Internatpersonalet påpeker at turnusarbeidet ofte kan gjøre fadderjobben utfordrende, på 
grunn av at en arbeider ulike vakter. 
 
Delmål 6 
Videre arbeid for et godt skole/hjem samarbeid. 
Tilbakemeldingene tyder på at personalet både på skole og internat i hovedsak opplever at 
foreldresamarbeidet fungerer godt. Kontaktbøker, e-post, telefonsamtaler, møter, 
foreldrekonferanser er eksempler på kontaktpunkt.  
 
Delmål 7 
Heve intern kompetanse i forhold til yrkespedagogisk kartlegging og veiledning  
Dette blir sett på som et område der en kan hente kompetanse gjennom samarbeid med 
rådgiver. Noen ansatte ønsker mer kursing / veiledning innen dette feltet, og mener dette er 
et felt en bør ha mer fokus på neste skoleår. 

 
Hovedmål 3 - Veiledningstjenesten 
Gi praktisk-pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker. 
 
Delmål 1  
Gjennomføre utadrettet veiledning. 
Dette blir sett på som en viktig del av arbeidet og tilbudet vi kan gi. Noen mener at vi i tillegg 
også bør utnytte denne kompetansen i større grad internt. 
 
Delmål 2  
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Videreutvikle skolen som ressurssenter. 
Dette blir sett på som viktig. Det kommer forslag om at la en gruppe få tid til å lage et 
kursprogram for hvert halvår som kan tilbys eksterne deltakere. Internatpersonalet føler de 
har mye å bidra med i forhold til overgang til egen bolig, og kunne godt tenke seg å bli mer 
brukt i veiledningsarbeidet. 
 
For mer informasjon om arbeidet i veiledningstjenesten skoleåret 2014-2015 viser vi til kap.8 
 

Hovedmål 4 -  Økonomi 
Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer den enkelte 
bruker et faglig og forsvarlig tilbud. 
Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt.  
 
Delmål 1 
Skolen skal ha økonomisk grunnlag som sikrer faglig og forsvarlig tilbud 
Her kommer det fram et ønske om større lærertetthet i gruppene. Noen mener at mulighet 
til videreutdanning må prioriteres, mens andre  kommenterer  at vi har et godt økonomisk 
grunnlag. 
 

Hovedmål 5 - Fysisk miljø 
Legge til rette det fysiske miljøet ute og inne ut i fra behov, lover og forskrifter. 
 
Delmål 1 
Bedre det fysiske miljøet ute og inne 
Mye er gjort, Tiltaksplanen for rehabilitering ser OK ut. Ballbingen blir av flere nevnt som et 
flott tiltak.  
Noen klasserom mangler fortsatt nye møbler. Siden mange elever har elektriske rullestoler 
og sykler som krever daglig lading foreslås det at lages et skur bak garasjen. Det er også en 
stor mangel at skolen pr. i dag ikke har lekeplass med universell utforming. På internatet 
kommer det fram at det er problematisk inne etter at elev ble avhengig av rullestol. Gangene 
er trange, dusjen er for liten etc. 
 

AVSNITT 8  
TØNDERGÅRD SKOLES VEILEDNINGSTJENESTE  
 
Tøndergård skole har siden 1985 drevet veiledningstjeneste til skolens eierkommuner. 
Skoleåret 2014/2015 er det i alt satt av 37 t/u til denne veiledningstjenesten. 
Følgende lærere har en del av sin stilling innenfor denne virksomheten: 
Else Marie Husevåg 8 t/u    
Hans Høye 9 t/u   
Eli Beines Fosse 10 t/u    
Ingunn Ostad 5 t/u 
Bjørn Frantzen 5 t/u   
 
Saker angående veiledning for enkeltelever henvises via PP-tjenesten. PPT holdes orientert 
så lenge veiledningstjenesten er inne i saken.  
Førskolelærere og lærere kan elles ta direkte kontakt med veiledningstjenesten.  
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Hovedmål innenfor veiledningstjenesten i skolens virksomhetsplan er følgende: 
 
Gi praktisk hjelp/veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker som går i vanlig 
barnehage/skole. 
(Foreldre kan delta på veiledningsmøter i tillegg til de fagpersonene som er tilknytta 
førskole- eller skoletilbudet). 

Arbeidet kan være i i form av: 

 Observasjon og kartlegging av elever som gir grunnlag for praktisk-pedagogisk 
opplegg. Disse oppleggene kan følges opp over tid. 

 Råd og veiledning i forhold til metoder, materiell, utstyr og litteratur.  

 Veiledning av mer generell art til lærere / førskolelærere / foresatte / PPT.             

 Kurs: Områder kan være klasseledelse, opplæring for elever med AD/HD og 
autismespekterforstyrrelser, opplæring i bruk av lese- og skrivehjelpemidler.  

 Spesifikk veiledning i forhold til:  
o Språkvansker 
o Lese- og skrivevansker 
o IKT som hjelpemiddel og læremiddel i forhold til lese-og skrivevansker. 
o Matematikkvansker. 
o Elever som har ADHD og autismespeksterforstyrrelser, f.eks. Asperger. 
o Sosiale og emosjonelle vansker. 
o Klasseledelse. 
o Bruk av digitale læremidler i spesialundervisning. 
o Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) 
o Utprøving og bruk av digitale hjelpemidler angående ASK 
o Informasjon og tilrettelegging i forhold til hørselshemmede barn  

i barnehage og skole. 
o Bruk av Snouzelen – sansestimulering og kommunikasjon. 

Tøndergård skole og ressurssenter startet veiledningstjenesten høsten 1985.                           
Tjenesten er gratis til eierkommunene i Romsdal og Nordmøre. Fylkeskommunen og andre 
kommuner kan kjøpe veiledningstjeneste. Utdanningsavdelinga har gitt ut veiledning 
angående søknadsprosedyre for de videregående skolene. 

Arbeidsmetodene i forhold til veiledning varierer. Vanligvis har vi ikke ressurser til å gi 
ukentlige timer. Veiledende undervisende til de som saken angår, og den som er ansvarlig for 
oppfølgingen, er en mye brukt metode. Dette kan også dreie seg om opplæring i bruk av 
hjelpemidler. Barnehage/ skole stiller med ressurser til å følge opp veiledningen som blir gitt.  

 
Skoleåret 2014/2015 har en arbeidet med 49 elevsaker og 16 systemsaker. ( div. kurs til 
personalgrupper og veiledning i forhold til klassemiljø)  
De fleste elevsakene følges opp gjennom et lengre tidsrom, kanskje flere år. I enkelte saker 
kan det være flere personer fra utadrettet team inne.  
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Kommunevis fordeling av saker: 
Aukra:      11 
Eide:     6 
Fræna:     14   
Gjemnes:     14 
Midsund:     0  
Molde:     11   
Nesset:     1 
Rauma:     6 
Vestnes:     0 
Møre og Romsdal fylkeskommune:  1 
Stordal kommune:   1 
 
Vedlagt følger rapport fra arbeidet til de ulike fagpersonene tilknyttet veiledningstjenesten: 
 

Rapport fra arbeid for logoped i utadretta tjeneste, skoleåret 2014-2015.    
Logopeden har arbeidet i 90 % stilling og skal dekke behovet Tøndergård skole og 
ressurssenter har for logoped. I tillegg gir skolen veiledning i forhold til logopedbehov i 
eierkommunene.     
 
Undertegnede har totalt jobbet med 16 saker ute i eierkommunene dette skoleåret. 
 
2  saker på barnehagenivå 
14 saker på grunnskolenivå 
  

FORDELING PÅ KOMMUNER 

Aukra kommune  4 saker 
Gjemnes kommune      10 saker 
Eide kommune  1 sak 
Nesset kommune  1 sak 
 
11 av disse sakene er nå avsluttet. Det kan bli aktuelt å gi videre veiledning i forhold til noen 
av sakene. Da må det søkes Veiledningstjenesten på nytt.   
 
Områder det har vært gitt veiledning i forhold til: 

 Kartlegging i forhold til tale, språk og lese- og skrivevansker. 

 Direkte undervisning og veiledning til oppfølgende lærere/assistenter og foreldre, i 
forhold til fonologiske vansker og uttalevansker. 

 Veiledning i forhold til lese og skrivevansker. 

 Direkte undervisning og veiledning til foreldre og lærere i forhold til barn som stammer. 

 Veiledning av student 
 
I de fleste saker blir det gitt veiledende undervisning, med elev og lærer/assistent eller 
foreldre til stede. I etterkant blir det gitt veiledning til den som skal følge opp 
undervisningen. Det er en forutsetning at barnehage/skole stiller med ressurser til å følge de 
anbefalingene som er gitt i veiledningen.  
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I mange av sakene ligger det en alvorlig språkvanske til grunn. Dette kan få følger for lese og 
skriveprosessen. Mange av sakene jobbes det derfor med over flere år. Barn som stammer 
må også følges over flere år. Dette for å forebygge et mer alvorlig problem, som stamming 
kan være. 
 
Eli Beinnes Fosse  
Logoped MNLL 
 
 

Rapport på veiledning i forhold til elever som utviser problematferd, 
systemarbeid på klasse- og skolenivå, kurs, kartlegging av 
matematikkvansker.    
To ansatte, Bjørn Frantzen og Hans Høye har delt disse sakene mellom seg. I komplekse 
saker har begge to vært inne med veiledning. 
Ressurs totalt: 14 undervisningstimer pr. uke (23 t. og 30 min. konv.tid). I tillegg er noe tid 
som er avsatt til tirsdags og onsdagsmøtene brukt. 
 
Alle saker er satt i gang etter henvisning fra PPT. Unntak fra dette er kurs i klasseledelse, 
AD/HD, relasjonsvansker, innføring i matematikk-kartlegging, samt innlegg på foreldremøte. 
I de sakene hvor PPT ikke har deltatt aktivt, er arbeidet med veiledning og kurs gjort i 
forståelse med skolens kontaktperson ved PPT.  
I arbeid med elevsaker har PPT deltatt i oppstartsmøtet, og de har i noen tilfeller vært med 
på evalueringsmøtene underveis. PPT har alltid vært med på avslutningsmøtet. I tillegg til å 
arbeide direkte i forhold til eleven og skolen, har det også noen ganger være aktuelt å ha 
møter med bare foreldrene. BUP, lokalt barnevern og BUF-etat er instanser som også har 
vært samarbeidspartnere.  
Tidsbruken varierer mye fra sak til sak.   
I arbeid med klasseledelse som oftest dreier seg om en 2- 3 måneders periode, blir det 
skrevet referat fra hver observasjon/tilbakemelding, en kort evalueringsrapport halvveis i 
arbeidet, samt en avslutningsrapport. Tiltakene som blir diskutert på 
tilbakemeldingsmøtene, prøves ut før neste observasjon og evalueres på teammøtene. 
Referat sendes veielederne før neste observasjon. Dette danner grunnlaget for hva som er 
fokus under neste observasjon. 
Kurs i klasseledelse dreier seg om 6  samlinger over en 3- måneders periode.  Det blir etter 
hver samling valgt tiltak, knyttet til det emnet som er behandlet. Skolen gir, mellom hver av 
samlingene, tilbakemelding på hvordan tiltakene har fungert. Dette er utgangspunkt for 
videre diskusjon på neste samling, før neste emne blir gjennomgått. 
 
Enkeltsaker kan kreve fra flere møter i måneden til halvårlige oppfølgingsmøter. Noen 
ganger kan arbeidet vare hele skoleår, og i noen få tilfeller går det over mer enn ett år.  
En matematikkvurdering krever som regel et oppstartmøte, 2 treff med eleven, samt 
oppsummeringsmøte med foreldre/skole og PPT. Oppfølging i form av ny kartlegging etter at 
tiltakene er kommet i gang, har det dessverre ikke vært mulig å prioritere. 
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Aktivitet:  
  
Kurs: 
2 kurs: «Atferdsvansker i skolen, belyst gjennom elever med diagnosen  

Tilknytningsvansker og elever som har AD/HD eller AD/HD relaterte vansker», 
heldagskurs ved TS med både intern og ekstern deltagelse. Det samme kurset, fordelt 
på to ettermiddager, ble holdt for et personale ved en ungdomsskole. 

       
1 kurs: «Elever med diagnosen AD/HD»,  dagskurs, fordelt på to  

ettermiddager, for personale ved en barneskole.                      
           

3 kurs:   «Innføring i dynamisk testing» 
          
2 kurs:   «Klasseledelse»     
 
Arbeid med klasseledelse: 
3 klasser på 3 skoler  
 
Foreldremøte:        1 Innlegg på klasseforeldremøte 
 
Elevsaker:         1   kartlegging av matematikkvansker 
           10 atferdsvansker  
                                                   
Saker Molde kommune          7  
Saker Rauma kommune:  5 
Fræna kommune:  6  
Aukra kommune:  3    
Gjemnes kommune                 2  
 
Det er arbeidet med 23 bestillinger, derav 12 systemsaker. I tillegg er det gitt intern 
veiledning ved TS. To bestillinger på matematikkartlegging ble ikke tatt inn. 2 elevsaker på 
atferd er satt på venteliste til høsten. Det samme er kurset: «Atferdsvansker i skolen, belyst 
gjennom elever med diagnosen Tilknytningsvansker og elever som har AD/HD eller AD/HD 
relaterte vansker». 
 
Bjørn Frantzen, Hans Høye 
 
 

Bruk av IKT i undervisningen. Digitale lære- og hjelpemidler.   
Rapport fra Else Marie Husevåg: 
 

Generelt om arbeidet: 
Elevsaker henvises fra PPT. 
Foreldre har alltid tilbud om å delta på veiledningsmøter. 
PP-tjenesten blir orientert der de er inne i saken. I noen saker er PPT med på møter. 
Spørsmål om kurs kommer direkte fra skolene. 
Lærere eller PP-tjenesten kan også ta direkte kontakt med veiledningstjenesten for å 
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orientere seg om digitale læremidler og hjelpemidler til fag/ opplæringsområder. 
I noen saker har det vært samarbeid med logoped eller andre i veiledningstjenesten. 
Veileder har vært sykmeldt deler av året og har derfor hatt færre saker. 

 

Type saker: 
Vurdering av hjelpemidler som kan være aktuelle ift vansker eleven har. 
I hovedsak dreier det seg om kommunikasjonshjelpemidler, hjelpemidler ift aktivisering og 
sansestimulering, hjelpemidler ift. lese- og skrivestøtte/ dysleksi. 
Gi veiledning i søkeprosess til NAV og sørge for opplæring og veiledning i bruk.  
Faglig veiledning og tilrettelegging med digitale læremidler, f.eks digitale lærebøker. 
Kurs i bruk av digitale læremidler og hjelpemidler. 
 

Møter og kurs: 
I flertall av elevsakene brukes 2-4 møter. Noen saker kan gå over lengre perioder og flere 
semester. Det er også oppfølgingsmøter pga. skifte av skoleslag, skifte av lærer, opplæring 
etter innkjøp av utstyr og programvare. 
Behov for kurs meldes først og fremst i forhold til opplæring i bruk av 
kommunikasjonshjelpemidler og hjelpemidler for lese- og skrivestøtte til dyslektikere. 
Veileder holder kurs i bruk av lese- og skrivestøtte. 
Veiledningstjenesten har samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral i Ålesund og firma som 
utvikler programvare for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) og spesialpedagogiske 
læremidler. 
Veiledningstjenesten har bl.a. arrangert kurs for deltakere fra hele fylket i samarbeid med 
NAV hjelpemiddelsentral angående opplæring i bruk av ulike ASK-hjelpemidler. Lærere, 
assistenter og foreldre til brukere på Tøndergård skole deltar også på disse kursa. 
 

Kjøp av tjenester: 
Gjelder 2 saker videregående skole og 1 veiledning til miljøpersonale i bolig til tidligere elev 
ved Tøndergård skole og ressurssenter. 
 

Omfang kurs: 
 

3 kurs i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og programutviklere. 
• NAV / Abilia: Rolltalkdesigner grunnleggende og videregående (ASK) 
• NAV / Abilia: Boardmaker videregående (ASK) 
• NAV / Tobii: Symbolmate, grunnleggende 
 
 
4 kurs holdt av IKT-veileder: 

 2 kurs i bruk av lese- og skrivestøtten til Lingit. 

 1 kurs i bruk av kommunikasjonshjelpemiddel 
 1 kurs i bruk av digitale lærebøker til videregående elever sammen med PPT, elever og 

lærere. 
 

ASK-Nettverksgruppe 
• Samarbeid med Ingunn Ostad om nystarta ASK nettverksgruppe  for barnehagene i 

Fræna og Eide. Møter i vårsemester. 
 

Elevsaker: 11: 
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• Førskole 2 
• Grunnskole 8 (7 på barnetrinn og 1 på ungdomstrinn) 
• Bolig til tidligere elev 

 

Kommunevis fordeling av 11 saker og 4 kurs ang IKT-veiledninq:  

Molde 2 

Gjemnes 1 

Fræna 2 

Aukra 4 

Rauma 1 

Eide 3 

  

M&R  

fylkeskommune 1 

Stordal 1 

 
Else Marie Husevåg 
Ped.IKT-veileder 
 
 
 
Veiledning i ASK ( alternativ, supplerende kommunikasjon)   
Rapport fra Ingunn Ostad 
 
Veiledningen i ASK er satt til 20% av hel stilling og skal dekke behovet eierkommunenes 
behov i tillegg til internveiledning 
Antall saker i utenom Tøndergård skole og ressurssenter 

Fræna:  6 
Molde:  2 
Eide:   2 
Gjemnes:  1 

 
 
Områder det har vært gitt veiledning i forhold til: 

 Generell innføring i Alternativ og supplerende kommunikasjon 

 Hvordan komme i gang med ask 

 Bruk av ASK-grunnpakke og andre liknende pakker 

 Ledet nettverk i ASK i for barnehager i Fræna kommune. Totalt seks samlinger. Dette 
nettverket ble satt sammen av de barnehagene som hadde søkt om veiledning. Der 
ble det gitt undervisning i grunnleggende prinsipp. Det ble også brukt tid på å 
utarbeide materiell til bruk i barnehagene.  

 Deltatt på Fræna kommunes ASK-nettverk ledet av Anne Hilde Haraldsvik 

 En har også brukt en del tid på å gjøre  undersøkelser i forbindelse med henvendelser 
fra skoleledere og rådført i forhold til hvem de kan henvende seg til for videre hjelp. 
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 Skolering av personale i bolig til hjelp for å videreføre tiltak som ble satt i gang på 
skolen. 

De fleste sakene vil bli videreført inn i neste skoleår. I en sak har en bare deltatt på noen 
møter for så å avslutte samarbeidet da en har blitt ening om at Statped  og 
Barnehabiliteringstjenesten overtar veiledningen. 
Jeg har også hatt tre samlinger med ASK-gruppe her på Tøndergård.  
 
Oppsummering 
Antall henvendelser viser et stort behov for denne tjenesten. Dette året har vi vært nødt til å 
avvise saker da henvendelsene har vært for mange i forhold til avsatt tid til arbeidet. Det er 
stor spennvidde i områder skolene ønsker veiledning i, og det er derfor viktig og nødvendig 
at vi kan tilby veiledning fra personer med ulik spisskompetanse. 

 
AVSNITT 9  
KURSVIRKSOMHET VED TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 
 
Skoleåret 2014-15 har det vært avholdt 3 kurs. Målet er skolering av ansatte ved skolen, samt å 
tilby tjenester i form av kurs innen det spesialpedagogiske feltet til våre samarbeidspartnere. 
Skolens gymsal benyttes som kurslokale for større kurs. Kantine og datarom nyttes til mindre 
kurs.  

 
Kurs 1   15. august 2014 
Tema:  ASK, Alternativ og supplerende kommunikasjons  
Foreleser: Jørn Østvik, seniorrådgiver Statped midt 
Deltakere: Internkurs for hele personalgruppa 
 
Kurs 2  5. november 2014 
Tema:   Atferdsvansker i skolen 

belyst gjennom elever med diagnosen tilknytningsvansker og elever som har 
ADHD eller ADHD-relaterte vansker. Atferdsvansker i et skoleperspektiv 
Ulike typer problematferd / Hvordan tolke atferden / 
Klasseledelse som forebygging 

Forelesere: Bjørn Frantzen og Hans Høye 
Deltakere: Interne og eksterne deltakere 
 
Kurs 3 Kurs i NUMICON. Det var en samling i januar 2015  og en oppfølgingssamling i 

mai 2015.  
Tema:  Numicon er et strukturelt og multisensorisk materiell til bruk i 

matematikkopplæringen. Læremidlene er sterkt visuelt i sin form og struktur 
og tar sikte på at elevene skal danne “mentale bilder” av prosessene i 
matematikken for å få en bedre forståelse av tallsystemet, relasjoner mellom 
tall og tankeprosesser som pågår.  

Forelesere:  Gjermund Torkildsen og Hilde Skaar Davidsen. Foreleserne er knyttet til forum 
for matematikkmestring, Statped, Sørøst, avd. Kristiansand. 
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Deltakere: Interne og eksterne deltakere 
 

Det har vært god søknad til kursene. På enkelte kurs har vi avvist søkere grunnet 
plassmangel. Evalueringene fra kursdeltakerne har generelt vært særs god.  
 
 
 
 
AVSNITT 10      
SOSIALE TILTAK SKOLE OG INTERNAT  
 
En felles aktivitetsplan for skole og internat har danna utgangspunkt for en rekke sosiale 
aktiviteter gjennom hele skoleåret. (se vedlegg) 
 
Aktivitetsplanen er satt opp i samarbeid mellom personalet på skole og internat.  Elevene 
har deltatt i planleggingen av de aktivitetene der dette har vært naturlig, både gruppevis, på 
internatene og gjennom elevrådet. Aktivitetene på planen er stort sett blitt avvikla som 
oppsatt. Tilbakemeldingen er at planen fungerer etter intensjonen.  
 
Internatet  
organiserer selv tilrettelagt aktiviteter som: HFBU (Håndarbeidsforening for barn og unge), 
klatring, svømming og boccia. Interne aktiviteter som biljard, bordtennis og ballspill er 
populært. De arrangerer julebord, jule og påskeverksted, dugnader og diskotek.  
 
Øvrige aktiviteter/sosiale samlinger elevene har deltatt på i 2014-2015 er: fotballkamp, ski, 
kanonball, kino, konserter, tivoli, biblioteket, bowling, fisking, padling, kafebesøk og 
bursdagsfeiringer. 
 
Skolen  
Kultursekken: Skolen er med på forestillinger fra Kultursekken i Møre og Romsdal.  
Skoleåret 2014-2015 har elevene hatt følgende tilbud gjennom Kultursekken: 
 
 
Høst 2014: 
04.09.14 Fra Bygd til by-  konsert   Bergmo 
16.09.14 The Margarets  konsert  Kviltorp 
22.10.14 Rasmus på loffen  teater   Kviltorp 
28.10.14 Langt inni skogen den gr. Konsert  her 
17.11.14 Balladen om paddetryne teater   her 
 
Vår 2015: 
16.01.15 Valkyrien A   konsert  Bjørnssonhuset 
17.03.15 Albatrosh og Andreas  konsert/tegning her 
05.05.14 Bronsealderkofferten  verksted  her  
 
 

 
Aktivitetsdager: 
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 Aktivitetsdag i regi av friluftsrådet 

 Dyregoddagene 

 Torsdagscafe m/film 

 Skidag på Tusten og Skaret 

 Torsdagscafe med musikk og band 

 Spenningskurset på Bjorli.  

 Studenter fra vernepleierutdanningen har også i år hatt aktivitetsdager på 
Tøndergård skole og ressurssenter.  

 
Ingen utenfor uka: Også dette skoleåret har vi hatt en skoleuke med fokus på ”ingen 
utenfor”. Tema: vennskap, inkludering, og sosial kompetanse. Elevrådet sammen med 
enkeltlærere er sentrale i planlegging og gjennomføring av uken. 
 
Sommerfest: Samarbeidsutvalgets planlagte sommerfest/ grillkveld ble dessverre avlyst på 
grunn av regn og lav temperatur denne våren.  

 
 
AVSNITT 11     
SKOLEHELSETJENESTEN  
Lege- og helsesøster  
Lege og helsesøster skal etter planen ha fast kontortid på Tøndergård skole annenhver 
onsdag fra 09.00 – 11.00. Skolehelsetjenesten tilbyr ordinær vaksinasjon, målretta 
helseundersøkelse og forebyggende arbeid i gruppene. De er også med i skoleteam. 
Tjenesten har fungert godt med oppfølging av flere enkeltelever og tilrettelagt undervisning 
og opplegg i gruppene.  
 
Fysioterapeut / ergoterapeut 
Skolen har dette skoleåret kjøpt 50 % fysioterapeutstilling og 20 % ergoterapeutstilling av 
Molde kommune. Fysioterapeut og ergoterapeut har faste dager ved skolen. 
 

 
 
AVSNITT 12    
SYKEFRAVÆR 
Sykefraværet på Tøndergård skole og ressurssenter var på 7,9 % skoleåret 2014-2015. Dette 
er en økning på 2,1 % fra 2013-2014, da sykefraværet var på 5,8 % og en økning på 0,8 % fra 
2012-2013, da sykefraværet var på 7,1%. 
 
Skolen er med i IA avtalen, og har fokus på oppfølging av sykmeldte. Dette sammen med 
årlige medarbeidersamtaler og årlig evaluering av forhold ved arbeidsplassen er viktig i 
arbeidet vårt med å redusere sykefraværet. Tross dette ser vi at vi har hatt en klar økning i 
sykefraværet dette skoleåret. Spesielt har fravær over 17 dager hatt en økning. På internatet 
(ansvar 82310) har dette fraværet gått opp med 5,2 % fra 2013-2014 til 2014-2015, mens 
skolen (ansvar 82300) har hatt en økning i fravær over 17 dager på 0,3 % i samme periode. 
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Sykefraværsstatistikk o/u 16 dager  
Periode: 10.08.2013 til 31.07.2014 
                                  
                                       Mulige dgv.                   1-8 dager             1-16 dager              >=17 dgr                       Total    

 Ant. Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % 

                                                                                                                                                                              

82300 76,0 13267,5 134,7 1,0 249,1 1,9 536,7 4,0 920,5 6,9 

82310 35,0 4021,1 54,5 1,4 96,1 2,4 296,0 7,4 446,6 11,1 

Sum utvalg 110,0 17288,6 189,2 1,1 345,2  2,0 832,6 4,8 1367,0 7,9 

 

Fordeling på kjønn 

Kvinner 74,0 11825,9 161,1 1,4 275,0 2,3 611,5 5,2 1047,6 8,9 

Menn 37,0 5462,6 28,1 0,5 70 1,3 221,2 4,0 319,4 5,8 

 
AVSNITT  13  
MELDINGER   
 
Utleie av Tøndergård skoles gym. sal  2014/2015 - kveldstid 
 
MOLDE DRILL 
 Mandag kl. 17.00 – 19.00 

Tirsdag kl. 17.00 – 19.00 
Onsdag kl. 17.30 – 19.00 (fra 18. mars) 
Torsdag kl. 17.00 – 19.00 

MOI  HOPP 

Onsdag kl. 18.00– 20.00 (høsten 14) 
 
BJØRNS TRIMGRUPPE 
 Torsdag kl. 19.00 – 20.00  
 
Treningsgruppe v/Keth Hermann 
 Torsdag kl. 20.30 – 22.00  
 
Elever ved skolens internat har også benyttet gym.salen på kveldstid til diverse aktiviteter. 
 
Utleie av snoezelenrommene skoleåret 2014/15 – dagtid 
Ett barnehagebarn med assistenter har brukt snoezelen tirsdager fra 14.00 til 15.30.  
 
Prisene for utleie har skoleåret 2014/15 vært: 
For gymnastikksalen kr. 160,- pr. klokketime. 
For Snoezelenrommene kr. 160,- pr. klokketime. 
For klasserom kr. 110,- pr. klokketime. 



 

Nesset kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2009/142-8 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 16/15 10.11.2015 

Nesset formannskap  24.11.2015 

Nesset kommunestyre  17.12.2015 

 

Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal - søknad om tilskudd 

2016 - 2020 

 

 

Rådmannens innstilling 

Søknaden fra Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre om er årlig tilskudd på kr. 5,- pr. 

innbygger for perioden 2016 til og med 2020 imøtekommes. Avtale om økonomisk tilskudd til drift 

2016 – 2020 underskrives. 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til brev fra «smiso»  datert 30.9. 2015 vedr. søknad om tilskudd til driften. 

 

Nesset kommune har de siste 4 år etter søknad gitt tilskudd til senter mot incest og seksuelle overgrep 

for Møre og Romsdal SMISO.  

Finansieringsmodellen for slike senter er at kommuner, fylkeskommuner og helseforetak står for 20 % 

og Staten ved Bud.dir står for 80 % av driftsmidlene. Det at senteret ønsker lengere avtaler er for å få 

en forutsigbar drift. 

 

Målgruppa for SMISOs arbeid er barn, ungdom og voksne av begge kjønn som har vært utsatt for 

seksuelle overgrep samt pårørende av disse. 

SMISO Møre og Romsdal driv også aktivt med forebyggende arbeid.  SMISO Møre og Romsdal har 

sitt hovedkontor i Molde. 

I vedlagte søknadsbrev er arbeidet som SMISO driver med beskrevet relativt omfattende. 

 



Vurdering 

Nesset kommune har de siste årene gitt tilskudd til SMISO bakgrunnen for dette er at de driver et 

viktig arbeide og har opparbeidet seg kompetanse på området. Det har også kommet innbyggere i 

Nesset til gode.  Kommunen bør fortsatt yte tilskudd til senteret. 

Økonomiske konsekvenser 

Årlig kostnad ca kr. 15.000,-. Beløpet ligger inne i kommunens vedtatte økonomiplan  2015 – 2018. 

 

Betydning for folkehelse 

SMISO driver et omfattende forebyggende arbeid blant annet i forhold til 9.klasser og til «RUSS». 

SMISO har også som oppgave å hjelpe og finne mulighetene for å leve med det de har opplevd. 

Oppgavene SMISO utfører har stor betydning for folkehelsen spesielt for de som har vært utsatt for 

slike overgrep. 
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overgrep: Møre og Roms  a

Nesset Kommune 6171 9/30/2015

Ordfører Rolf Jonas Hurlen
Formannskapet m/kopi til alle medlemmer
Kopi til Avd leder Johanne  S  Bakken

Kommunehuset,6460 Eidsvåg i Romsdal

Søknad om økonomisk tilskudd til drift av Senter mot incest og

seksuelle overgrep for Møre og Romsdal

Senter mot incest og seksuelle overgrep ,Møre og Romsdal, (SMISO MR), er eit av 22 senter i

Norge som BUF Dir(oppdragsgiver) har bestemt skal være eit økonomisk Spleiselag mellom
kommunar, fylkeskommunen helseforetaket og Staten.
Finansieringsmodellen er at kommunar, fylkeskommune og helseforetak står for 20 % og
Staten ved Buf dir då står for 80% av driftsmidla til senteret. J mfr(statens retningslinjer nr 10
for drifta)
Viktig å presisere at statstilskotet kun utløyses av tilskot frå kommunar, fylkeskommune
og helseforetak.

Ut frå Statistisk Sentralbyrås folketelling pr 1. januar 2015 søkjer SMISO NR samtlige
kommuner  i  fylket om kr. 5.- pr. innbyggjar i 2016.

Senter mot  incest  og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal søkjer med dette Nesset

kommune om 14875,- kr i økonomisk tilskudd for driftsåret 2016.

Likeeins søker vi at Nesset kommune inngår 4. års driftsavtale med senteret og signerer

vedlagte avtale og returnerer den til Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og

Romsdal.

F ireårsavtaler er at senteret kan ha ei forutsigbar, god og stabil drift ,samt at det å kunne
planlegge verksemda over fleire år er viktig både for brukarar og dei tilsette.
Dette forutsett ein stabil økonomi. Arbeidet med å inngå langsiktige avtaler med den enkelte
kommune er godt i gang, og pr. dags dato har 6 av 35 kommuner i Møre og Romsdal inngått
4  års avtale med oss.
På grunn av fastsatt frist fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet, ber vi
om at driftstilskuddet på 14875,- kr for 2016 vert bekrefta i brev eller e-post innen

15.12.2015

Adresse:Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal,Moldeliv.9,64l5 Molde
E-postisvanhild@,smiso-mr.no

Informasjon om Senter mot incest og seksuelle overgrep
Senter mot incest og seksuelle overgrep ,Møre og Romsdal, (SMISO MR),g1`r eit

lavterskeltilbud og er eit fylkesdekkande senter for alle utsatte for incest og seksuelle

overgrep og deira pårørande.



Dei 22 sentra mot incest og seksuelle overgrep iNorge er eit supplement til det offentlege

hjelpeapparat. Sentra er såleis ikkje å oppfatte som interesseorganisasj onar for utsette, men

ein stad der det vert gitt naudsynt hjelp til sj ølvhj elp for å bearbeide dei vonde opplevingane.

Personalgruppa ved SMISO NR er høgskuleutdanna og tverrfagleg samansett (Sj ukepleie  -

,bamevemspedagog,politi og vemepleieutdanna)

Målgruppa for SMISO MR er bam,ungdom og vaksne av begge kjønn, som har vore utsette

for seksuelle overgrep, og føresette/pårørande til utsette.
Denne målgruppa får ikkje eit liknande tilbod på krisesentra eller valdtekts-

lovergrepsmottaka, sidan desse kun har tilbod til menneske i akutt krise.

Vi hjelper dei på vegen vidare til å finne muligheitene til å leve med det dei har opplevd.

Forebyggande arbeid og desentralisert tilbud

SMISO MR driv aktivt med forebygande arbeid retta mot barn, ungdom og voksne ,samt

deler vår kunnskap og kompetanse med fagfolk i det offentlege hjelpeapparatet.

Vi har siste åra hatt spesielt fokus på 9.klasse, og har vore rundt om på ulike ungdomsskular i
fylket.
Skuleåra 2013-2015 underviste vi ca 1400 9.klassingar. Alle elevane svara på

evalueringsskjema der eit av spørsmåla var;

«Har du fått undervisning eller informasjon om incest og seksuelle overgrep tidlegare? »

Heile 70% av elevane svara at dei ifiig har_fått informasjon /undervisning om incest og
seksuelle overgrep tidlegare.

I tillegg har vi våren 2015 møtt 2500 Russ i fylket gjennom et forebyggende og

holdningsskapende samarbeidsprosjekt med Sanitetskvinnene på fylkes og lokalt nivå.

Temaet russ og voldtekt vart satt på dagsorden gjennom undervisning ,apeller, og

synliggjering i sosiale medier ,utdeling av inforrnasj onsmateriell og boxershortser til hver
enkelt russ. I dette prosjektet hadde vi også politi og helsesøster m\fleire med på laget og på

fleire skular hadde vi fellesopplegg. Dette prosjektet tenker vi å fortsette med så langt
ressursane strekk til.

SMISO MR er eit fylkesdekkande tilbud og vi har som mål å vere lett tilgjengelig,å kunne nå

og gi eit godt tilbud til alle i Møre og Romsdal.. For å nå dette målet har vi starta opp
desentralisert tilbud i Ørsta ,Kristiansund og no 16 september 2015 også i Ålesund.

Antall menneske som tek kontakt! besøkj er SMISO MR er i vekst, og vi har brukarar frå dei

fleste kommunene i Møre og Romsdal. Vi har og godt samarbeid med ulike offentlege etatar i

mange av kommunane i fylket.Vi viser for øvrig til vedlagte Årsmelding for 2014 og

oppmuntrar Dykk til å sjå innom nettsida vår www.smiso-mr.no eller ta kontakt på
tlf 71  11  51 55 om Dykk treng meir informasjon om oss.

Vi ber og om at denne søknaden vert v1_1_1_'gert son_1 eit helsetilbod. og ikkie som et tilbcfl

innan kultur, foreiningar eller lag.

Vonar Dykkar kommune handsamar og bekreftar positivt søknaden innan 15.12.15

Med vennlig helsing

fiflfftvlå Ltllf ‘wifzq

Svanhild MN Lillebostad

Dagleg leiar Smiso MR

Årsmelding 2014, 4 års-avtale
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Senter mot incest  og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal

AVTALE

OM  ØKONOMISK TILSKUDD TIL DRIFT 2016-2020

Med flg. : NessetKommune

I. GENERELT

1. Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal drives som en privat
stiftelse, jfr.  §  1 i Vedtekter for senter mot incest og seksuelle overgrep for

Møre og Romsdal.

2. I  §  2 i Vedtekter for senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal,
fremgår stiftelsens formål som er flg.:

0  Å  gi hjelp til selvhjelp for incest og seksuelt overgrepsutsatte og deres
familier.

0 Et tilbud til incest og seksuelt overgrepsutsatte, barn, ungdom kvinner og
menn

ø Å forebygge og kjempe mot seksuelle overgrep ved å synliggjøre og
motarbeide forhold  í  samfunnet som legitimerer, underbygger og
opprettholder overgrepene.

0 Arbeider for å spre kunnskap om incest og seksuelt overgrepsutsatte og deres
situasjon.

3. Undertegnede kommune forplikter seg til å delta i finansieringen av driften ved
senteret i den avtalefestede perioden, jfr. Pkt. III  i  avtalen.

4. Molde kommune er vertskommune for Senter mot incest og seksuelle overgrep

for Møre og Romsdal.

II. ORGANISERING AV ARBEIDET

1. Senterets styre består av 5 personer:

-  1 representant for Molde kommune (vertskommune) m/vararepresentant

-  1 representant for andre kommuner oppnevnt av KS m/vararepresentant

-  1 representant for brukerne m/vararepresentant

-  1 representant for ansatte m/vararepresentant

l
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2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

-  1 uavhengig representant med kompetanse av særlig betydning for
stiftelsen

Kommunenes Sentralforbund (KS) er representert i styret, og på den måten
ivaretar kommunenes interesser med hensyn til den økonomiske driften av
senteret.

Styret for senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal utarbeider
og vedtar driftsbudsjett for senteret, som endelig godkjennes av vertskommunen,
jfr. Q-22/2014.

III. ØKONOMI  -  UTGIFTSFORDELING

Fra 01.01.06 gis statstilskudd tilsvarende 80  %  av samlet kommunale- og
regionale tilskudd. Økonomiske tilskudd fra private bidragsytere utløser ikke
lenger statstilskudd.

Utgiftsfordelingen mellom de enkelte kommuner baseres på innbyggertalleti
kommunene pr. 1. januar året før tilskuddet, der det beregnes kr. 5,- pr. for
innbygger i den enkelte kommune, og indeksreguleres årlig.

Vertskommunen har ansvar for at søknad om statstilskudd sendes innen fastsatt
frist. Regnskapet for senter mot incest og seksuelle overgrep revideres av
offentlig godkjent revisor og følger dermed gjeldende lover og regler for denne
driftsform

Iv. AVTALEVILKÅR

Denne avtalen om drift av Senter mot Incest Møre og Romsdal gjelder for
tidsrommet 1. januar 2016 og til 31.desember 2020, og er pris og indeksregulert.

Ved vesentlige endringer i de forutsetninger som ligger til grunn for denne
avtalen, tas spørsmålet om eventuelle endringer opp med styret for senteret etter
initiativ fra den enkelte kommune.

Ønsker en kommune å tre ut av avtalen, må dette meddeles senest ett år før
avtalen skal fornyes  -  senest 31. desember 2019.



Kommentarer til pkt. 1

Avtalen bygger på det prinsipp at senter mot incest  og seksuelle overgrep for Møre og
Romsdal er en privat stiftelse, og på denne bakgrunn blir  å  anse som et supplement til
det offentlige hjelpeapparatet. Kommunenes ansvar begrenser seg derfor først og fremst
til å gjelde økonomisk tilskudd til drift av senteret.

Tilskudd fra kommunene er en forutsetning for statstilskuddet, som således skal dekke
80  % av godkjent driftsbudsjett.
Det at utgiftsfordelingen i den enkelte kommune bygger på innbyggertallet i den enkelte
kommune, er også løsningen som er anbefalt fra sentralt hold.(rettningslinjer nr 10\15)

I  revidert rundskriv Q-22 fra Barne  -  likestillings og inkluderingsdepartementet er det

blitt gjort kjent at mange av senter mot incest og seksuelle overgrep har en anstrengt
økonomi bl. a som følge av utilstrekkelig lokal og regional økonomisk støtte til
grunnfinansieringa.
Departementet har i egne skriv til kommunene oppfordret alle kommuner om å bidra

på dette spleiselaget for å kunne sikre dette tilbudet til innbyggerne i sin kommune.

Sted 10.10.15 Molde Dato ........................ ..

gawk Ulf W4

ignatur Svanhild Lillebostad Signatur
Daglig leder
Senter mot incest og seksuelle overgrep M  og R
0rg.nr 984 856 407
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Nesset kommune Arkiv: F08 

Arkivsaksnr: 2011/1288-21 

Saksbehandler:  Turid Leirvoll Øverås 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 17/15 10.11.2015 

 

Nesset frivilligsentral - organisering, drift og retningslinjer 

Vedlegg 

1 Forslag til vedtekter for Nesset frivilligsentral 

2 Medlem styret i frivilligsentralen fra Nesset 

pensjonistforening 

 

 

Rådmannens innstilling 

Utval for helse oppvekst og kultur vedtar følgjande organisering av Nesset frivilligsentral: 

 

1. Sentralen skal eigast av Nesset kommune og vere ein del av kulturavdelinga.  

2. Utval for helse, oppvekst og kultur skal vere årsmøte for Nesset frivilligsentral. 

3. Utval for helse, oppvekst og kultur vedtar forslaget til vedtekter for Nesset frivilligsentral. 

4. Følgande tre blir valt inn som kommunens representantar i styret: Kulturleiar Turid Leirvoll 

Øverås, NAV-leiar Hans Olav Henden og politisk leiar av utval for helse, oppvekst og kultur. 

5. Kommunal medfinansiering til vidare drift og til investering av inventar og utstyr blir 

innarbeida i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019. 

 

 

Saksopplysningar 

Det har i mange år vore arbeidd for å etablere Frivilligsentral i Nesset. Kommunestyret gjorde i sak 

90/14 den 6. 11.2014 vedtak om at det skulle etablerast frivilligsentral under føresetnad av statleg 

tilskot til etablering og drift. Forventa oppstart vart sett til september 2015. 

Vedtaket var formulert slik: 

1. Det etableres en frivilligsentral i Nesset under forutsetning av kommunen får innvilget 

statlig tilskudd til etablering og drift fra Kulturdepartementet.  

2. Forventet oppstart september 2015.  

3. Sentralen eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen.  

4. Administrasjon legger fram en egen sak om organisering, drift og retningslinjer for 

frivilligsentralen i Nesset.  



5. Kommunal medfinansiering til etablering og oppstart blir vurdert i samband med 

framlegging av økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015.  

 

Det vart søkt om statleg etableringstilskot etter gjeldande kriterier for 2015 og kommunen fekk 

innvilga maksimalt tilskot på kr 155.000,-. Med dette er Nesset frivilligsentral godkjent.  

I tillegg til dette kjem eigen finansiering med kr 135.000,- i 2015. For 2016 er det sett av 188.000,- til 

drift. Det vil i tillegg bli søkt om statleg driftstilskot. 

Kulturavdelinga lyste ut stilling som dagleg leiar i 100% og har tilsett Marie Teigland frå 1. september 

i år. Ho har 50% foreldrepermisjon ut året 2015 og vil frå 1. januar 2016 arbeide 100%. 

 

Arbeidsgruppa nedsett i 2011 har bestått av Per Olav Bjerkesmoen og Aril Svendsen LIOS, Lynn 

Brakstad Nesset kirkekontor, Line Solberg flyktingekonsulent, Hans Olav Henden NAV, Jan K Schjølberg 

Helse/omsorg, Mari Husan folkehelse og Turid L. Øverås kultur, har arbeidd med førebuingane til tilsetting 

og etablering. Dei har m.a. besøkt Aukra frivilligsentral. Gruppa er fornøgde med at frivilligsentralen no 

har fått statleg godkjenning og reknar seg med dette ferdige med sitt arbeid. I følgje vedtaket vil HOK ta 

over ansvaret som årsmøte for Nesset frivilligsentral, godkjenne vedtektene og velje styre for sentralen.  

 

Eigarskap og organisering 

Det er føreslått at kommunen skal eige sentralen og at den skal vere ein del av kulturavdelinga. 

Kulturleiar har budsjettansvaret og har personalansvar for leiar av frivilligsentralen. Budsjett for 

Nesset frivilligsentral blir innarbeida i kommunens budsjett og langtidsbudsjett. Utval for helse 

oppvekst og kultur skal vere årsmøte for Nesset frivilligsentral.  

 

Ut frå dette har arbeidsgruppa utarbeida forslag til vedtekter for Nesset frivilligsentral. Rådmannen 

tilrår at HOK godkjenner vedtektene og foretar val av kommunens representantar til styret. Etter 

vedtektsforslaget §5 skal styret ha 5 medlemmer der kommunen som eigar skal ha fleirtal. To av 

styremedlemmene skal representere frivillige lag og frivillige knytt til sentralen. Gruppa foreslår at 

kommunens representantar skal knytast til funksjonar eller roller og ikkje til personar. Rådmannen 

sluttar seg til desse prinsippa. HOK skal oppnemne kommunens representantar. 

 

Arbeidsgruppa og rådmannens forslag til styremedlemmer er følgjande: 

Frå Nesset kommune: Kulturleiar Turid Leirvoll Øverås 

   NAV-leiar Hans Olav Henden 

   Politisk leiar av HOK 

2 styremedlemmer frå frivillige: 1. LIONS club: Arild Svendsen  

         Vara: Per Olav Bjerkesmoen 

     2. Nesset pensjonistforeining 

         Vara: 

Nesset pensjonistforeining er tilskreve med oppmoding om å velje eit medlem med vara til styret i 

Nesset frivilligsentral. Styret skal kontstituere seg sjølv. 

 

Det er viktig at Nesset frivilligsentral blir lokalisert sentralt i kommunen. Den må vere lett tilgjengeleg 

for alle og gjerne i kort avstand frå andre offentlege og private tenesteytarar. Dette hindrar ikkje at 

innbyggarar frå andre delar av kommunen kan involvere seg og ta del i arbeidet. Aktivitetar og tiltak i 

regi av sentralen bør og kan godt forgå også i andre bygder.  

 

Vurdering 

Nesset frivilligsentral har fått statleg godkjenning og tilskot til etablering i 2015. Det blir arbeidd med å etablere 

sentralen, få på plass lokalar og det er tilsett dagleg leiar. Frivilligsentralen vil bli ein koordinator og 

støttefunksjon frivillig aktivitet og arbeid. Den skal bli ein nøytral møteplass for alle aldersgrupper. Med 

resurssen til koordinering av ungdomstiltak/ungdomsklubb og midlar frå NAV til arbeid rett mot busette 

flyktningar, er det full stilling som dagleg leiar. Statistikk seier at frivilligsentralar er ein viktig aktør for å skape 



aktivitet og deltaking for innvandrarar, barn, unge og funksjonshemma. Før har den eldre befolkninga vore 

sentralane si primære målgruppe. Det ein ser no er at alle innbyggarar har stor glede og nytte av dette tilbodet.  

 

Føreslåtte vedtekter og forslag til organisering er godt gjennomarbeida og rådmannen vil tilrå at dette blir 

vedteke av utval for helse oppvekst og kultur.  

Økonomiske konsekvensar 

Ein reknar med å få midlar til vidare arbeid som driftstilskot frå staten og at kommunal medfinansiering blir 

innarbeida i økonomiplan 2016 – 2019 og budsjett for 2016.  

 

Kommunen ser på ulike alternativ til lokale og det pågår forhandlingar med aktuelle huseigarar.  

Det vil og vere eit investeringsbehov til  inventar og utstyr. Kjøkkenutstyr, kvitevarar, kontor med 

maskiner og utstyr, møblar til kurs-/møterom og sosiale rom. Alt dette skal vurderast i samband med 

budsjettarbeidet. 

 

Betydning for folkehelse 

Nesset frivilligsentral vil få stor betydning som trivselsaktør i nærmiljøet og i kommunen elles. Den 

skal bli ein nøytral møteplass for alle aldersgrupper. Som ressurs for frivillige lag og foreiningar og frivilligheit 

generelt, skal den bidra til auka aktivitet og betre koordinering av den frivillige arbeidskapasiteten som finst i 

kommunen, til nytte og glede for alle.  
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VEDTEKTER FOR  

NESSET FRIVILLIGSENTRAL 
 

 

1. Formål 
 

Frivilligsentralen i Nesset skal være et kontaktpunkt og bindeledd mellom de som ønsker å 
yte eller motta frivillig innsats i lokalsamfunnet. Frivilligsentralen skal være en lokal forankra 
møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige lag/organisasjoner og det offentlige. 
Den skal utvikles av personer som er knyttet til sentralen.  
 
 

2. Målsetting 

 
Frivilligsentralen skal være et supplement til det eksisterende frivillig organiserte arbeidet i 
kommunen. Aktiviteten skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Drift av Nesset 
frivilligsentral skal være i samsvar med retningslinjer for drift av frivilligsentraler og 
overordna mål fra eier, Nesset kommune. Frivilligsentralen skal: 

 Være pådriver for og legge til rette for aktiviteter som styrker den frivillige aktiviteten 
i kommunen. 

 Formidler og koordinere (ledsager-)tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag. 

 Etablere kontakt på tvers av generasjoner, kulturer, forutsetninger og geografi. 

 Synliggjøre eksisterende frivillig arbeid overfor offentlig sektor. 

 Være et kraftsenter for frivillig virksomhet i kommunen. 

 

3. Prinsipp for arbeidet 

1. Frivilligsentralen er livssyns- og politisk- nøytral. 
2. Medarbeiderne i sentralen deltar på frivillig, ulønna basis, og de skal ikke bli påført 

uønskede utgifter i forbindelse med oppgavene. 
3. Sentralen skal legge vekt på å skape likeverd mellom de som yter frivillige tjenester 

og de som tar imot tjenester. 
4. Frivilligsentralen sin virksomhet er et tillegg til, ikke erstatning for eksisterende 

frivillig arbeid, offentlige tjenester og privat næringsvirksomhet. 
5. Konfidensialitet.  
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4. Organisasjon  

1. Nesset kommune eier Frivilligsentralen som har et eget styre på 5 medlemmer. 
Daglig leder er styret sin sekretær. 

2. Frivilligsentralen er en del av Kulturavdelinga i Nesset kommune, her ligger også 
personalansvar og ansvar for regnskap.  

3. Daglig leder er ansatt i 100 % stilling. Etatenes lønnsoppdekking av stillinga skal 
gjenspeilest i styret. (NAV 30%, kommunale midler til ungdomstiltak og 
frivilligsentral, samt statlige tilskudd står for resten)  

4. Utenom daglig leder som er i lønnet stilling, er virksomheten basert på frivillig, 
ulønnet arbeid. 

5. Årsmøtet for frivilligsentralen har regnskaps- og budsjettansvar innenfor de 
økonomiske rammer eier til enhver tid vedtar. Styret ivaretar dette ansvaret mellom 
årsmøtene.  

6. Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur utgjør årsmøtet til Nesset frivilligsentral. 

 

5. Styret 

1. Nesset frivilligsentral skal ha et styre på 5 medlemmer. Eier skal ha flertall i styret. 
Politikere og administrasjon skal være representert. Fra eiers side er det roller som 
blir valgt inn i styret, ikke person. Frivillige lag og frivillige tilknyttet sentralen skal 
være representert i styret med vara.  

2. Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.  
3. Daglig leder er sekretær på styremøtene og har tale og forslagsrett. 
4. Leder for styret blir valgt for et år om gangen, de øvrige for to år om gangen. 
5. Første år står to på valg ved loddtrekning. 

 
 

6. Styret sine oppgaver 
 

1. Se til at frivilligsentralen blir drevet i samsvar med vedtekter og planer. 
2. Arrangere årsmøte for sentralen. 
3. Avgjøre saker som gjelder den daglige driften i tvils- og tvisttilfelle. 
4. Gi innstilling om ansettelse av daglig leder for sentralen. 
5. Legge frem forslag til nye styremedlemmer for årsmøtet. 
6. Kjenne eget ansvar for taushetsplikt i personalsaker. 

 

7. Årsmøtet  

1. Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur er årsmøte i frivilligsentralen.  
2. Det skal holdes ordinært årsmøte én gang pr. år, innen utgangen av mars. Årsmøtet 

skal annonseres seks uker i forkant av møtet. Saker som skal behandles, må være 
styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. 
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3. Årsmøtedeltakerne får tilsendt sakspapirene senest en uke før årsmøtet. Vedtak blir 
fattet med alminnelig flertall. Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall.  

4. Ekstraordinært årsmøte holdes dersom alminnelig flertall i Utvalg for Helse, Oppvekst 
og Kultur eller styret krever det. Kunngjøring av ekstraordinært årsmøte skjer på 
samme måte som ordinært årsmøte, men det skal skje med minimum 14 dagers 
varsel. 

5. Årsmøtet velger ordstyrer som leder møtet, referent og to til å undertegne 
protokollen. 

 
Følgende saker skal behandles på årsmøte: 

1. Årsmelding. 
2. Regnskap og budsjett. Disse følger den ordinære budsjettbehandlingen i 

kommunen og behandles som orienteringssak på årsmøtet. 
3. Valg av styre. 
4. Innkomne saker. 

 
Leder velges for ett år om gangen, styremedlem for to år. Ingen kan sitte sammenhengende 
som medlem av styret i mer enn 8 år.  
 
 

8. Daglig ledelse av Frivilligsentralen. 

1. Forberede styresaker, være styret sin sekretær og arbeide for at styrevedtak blir 
realisert. 

2. Arbeide for at frivillige deltakere får den informasjon, opplæring og rettledning som 
er nødvendig for å løse ulike arbeidsoppgaver. 

3. Markedsføring og informasjonsarbeid om virksomheten og tjenestetilbudet. 
4. Rekruttering av frivillige. 
5. Ansvar for formidling av frivillige til passende oppdrag, eventuelt i samarbeid med 

aktuelle faginstanser. 
6. Utvikle samarbeid mellom frivillige organisasjoner, grupper og kommunen. 
7. Samordning mellom eksisterende tiltak og frivilligsentralen sine tilbud. 
8. Skape et miljø for de frivillige. 
9. Delta i opplærings- og samarbeidstiltak med anna personale i kommunen, samt delta 

på obligatoriske kurs og samlinger i regi av sentrale styresmakter, samt kurse seg og 
holde seg oppdatert på trender innen frivillig arbeid. 

10. Annet arbeid pålagt av styret. 
11. Ivareta egen taushetsplikt. 

 

9. Endring av vedtekter. 
 
Vedtekter for Nesset frivilligsentral skal til enhver tid være i samsvar med retningslinjer for 
frivilligsentraler gitt av staten. Årsmøtet vedtar endringer i vedtekter med 2/3 flertall.  
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10. Avvikling av sentralen / endring av eierforhold. 

1. Endring av eierforhold i sentralen kan bare skje etter et vedtak i kommunestyret. 
2. Frivilligsentralen i Nesset kan avvikles bare etter et vedtak i kommunestyret.  
3. Kulturavdelinga skal ta vare på sentralen sitt utstyr, med tanke på ny oppstart ved en 

senere anledning. Eventuelle midler på fond skal Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur 
gjøre vedtak om å bruke til et godt formål. 

 

 

 

Vedtektene er vedtatt av Utvalg for Helse, oppvekst og kultur sak nr ………..  den …………… 





 

Nesset kommune Arkiv: 034 

Arkivsaksnr: 2008/154-30 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 18/15 10.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Sak: Deling av utvalg Helse, oppvekst og kultur 

Vedlegg 

1 Oversikt over utgifter - Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret viderefører dagens ordning med to utvalg. Et utvalg for helse, oppvekst og kultur og 

et utvalg for teknisk, næring og miljø.  

 

 

 

Saksopplysninger 

I kommunestyret sitt møte 22.10.2015 under sak K81/15 fremmet Krf v/Svein Atle Roset følgende 

forslag:  

 
Valg av utvalg for helse, oppvekst og kultur utsettes. Med bakgrunn i forslag om deling av HOK bes 

administrasjonen om å utrede deling til utvalgene Helse- og omsorg og Oppvekst og kultur. Saken legges 

frem i forbindelse med behandlingen av delegasjonsreglementet i kommunestyrets november møte. 

 

Utsettelsesforslaget fikk 12 stemmer og ble vedtatt. 9 stemte imot.  

 

Følgende vedtak ble vedtatt av kommunestyret i 22.10.2015 K81/15:  

 
Valg av utvalg for helse, oppvekst og kultur utsettes. Med bakgrunn i forslag om deling av HOK bes 

administrasjonen om å utrede deling til utvalgene Helse- og omsorg og Oppvekst og kultur. Saken legges 

frem i forbindelse med behandlingen av delegasjonsreglementet i kommunestyrets november møte. 

 

Til saken:  

Hovedutvalgsmodellen ble avviklet i 2005 i sak K042/05. Det ble vedtatt å opprette to driftsstyrer – 

Driftsstyre 1 og Driftsstyre 2. Driftsstyre 1 fikk ansvar for behandling av ikke-prinsipielle og ikke-



delegerte driftssaker innenfor fagområdene oppvekst, kultur, helse og sosial. Driftsstyre 2 fikk ansvar for 

de andre fagområdene (for eksempel teknikk, primærnæringene og det fysiske miljøet).  

 

I forbindelse med evaluering av den politiske organiseringen 2008 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med et 

gitt mandat. I mandatet lå det at arbeidsgruppa skulle se hen til de erfaringer andre sammenlignbare 

kommune har gjort seg og på bakgrunn av dette legge fram en sak med forslag til endringer.   

 

Arbeidsgruppen kom da fram til at den ikke fant det nødvendig å omorganisere den politiske 

strukturen mellom annet med to driftsstyre (utvalg). Gruppa hadde vurdert og sammenlignet med et 

20-talls andre kommuner, og kommet fram til at det som var bygd opp i Nesset er bra. Løsningen var 

ikke å omorganisere enda en gang, men heller å jobbe med å definere tydeligere de forskjellige 

utvalgenes roller, ansvar og arbeidsfordeling.  

Underveis i prosessen ble det gjennomført en spørreundersøkelse i Driftsstyrene for å finne ut hva som 

fungerte bra, og hva som kunne forbedres. Resultatet fra disse undersøkelsene ble lagt til grunn for 

arbeidsgruppas oppsummering og konklusjon. Blant annet skulle det legges opp til flere politiske 

møter i begge driftsstyrene og i formannskapet til neste år. 

 

Saken endte med at kommunestyret i møte 4.11.2009 under sak 62/09 å endre navn på driftsstyrene til 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) og Utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM). Det ble ellers 

ikke foretatt noen strukturelle endringer i den politiske organiseringen. Navneendringen ble begrunnet med 

at det ville gjøre det enklere for både innbyggere, politikere og ansatte å forstå ansvarsområdet og 

arbeidsfordelingen mellom de to utvalgene. Videre ønsker arbeidsgruppa å åpne opp for at komitéer/ad-

hoc utvalg som oppnevnes av kommunestyret med en spesiell oppgave, selv kunne legge fram saken 

direkte til kommunestyret (og eventuelt formannskap). 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) behandlet i møte 29.09.15 under sak 12/15:  

Høring – Reglement for folkevalgte organ mm.  

 

I møtet fremmet Aina Trælvik Remmen følgende forslag til endring i reglementet:  
  
HOK deles i to utvalg, lik modellen som var før:  

1. Oppvekst og kultur  

2. Helse og omsorg  

 

Remmen sitt forslag fikk 1 stemme, 6 stemte mot.  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.  

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015  
Nesset kommunestyre vedtar framlagte forslag til reglement for folkevalgte organ og delegeringsreglement 

av 18.06.2015. 

 

Ansvarsområde: 

HOK sitt ansvarsområde fremgår av gjeldene Reglement for folkevalgte organer og Reglement for 

delegasjon:   

 Grunnskoler og skoleskyss  

 Barnehager   

 Skolefritidsordninger  

 Voksenopplæring  

 Pedagogisk veiledning  

 Sosialtjenester (NAV)  

 Barneverntjenester i interkommunalt samarbeid  

 Folkebibliotek  



 Kulturskole  

 Kultur og fritid  

 Ansvar for bygdebokarbeid  

 Prinsipielle saker knyttet til tjenester for barn og unge  

 Kommunehelsetjenester  

 Forebyggende helsevern  

 Pleie og omsorg - Rehabilitering  

 Tiltak for funksjonshemmede   

 Bevillinger/Alkohol   

 Årsplaner, tertialrapporter og årsmeldinger fra enhetene   

 Fagplaner for den enkelte enhet  

 Tilsynsrapporter   

 Brukerundersøkelser   

 Høringsorgan   

 Kontrollutvalg for salg og skjenking hjemlet i alkohollovens § 1-9 og i hht Nesset kommunes egne 

forskrifter.  

 Utvalget er også kommunens klientutvalg   

 Andre saker vedr drifta i budsjettåret 
 
I all hovedsak er det som er knyttet til daglig drift innen disse fagområdene delegert til rådmannen og 

enhetsledere. Saker av prinsipiell karakter fremmes for utvalget. Utvalget skal også være med å legge 

utviklingsplaner for de forskjellige fagområdene, og være oppdatert på alle tilsyn som kommunen har 

innenfor disse fagområdene, og hvordan eventuelt lukking av avvik skjer. Utvalget er også høringsorgan i 

aktuelle lov- og plan saker. 

Vurdering 

Gjennom delegasjonsreglementet er det viktig å finne en ansvars- og oppgavefordeling innen det 

politiske styringssystemet og mellom politisk nivå og rådmannen som gjør at forvaltning og oppgaver 

kan utføres på en betryggende, enkel og effektiv måte for kommunens innbyggere. 

 

Deling av utvalget HOK i to utvalg:  

- Utvalg for helse og omsorg 

- Utvalg for oppvekst og kultur 

 

Dersom kommunestyret kommer til at utvalget HOK deles i to utvalg foreslår rådmannen følgende 

fordeling av oppgaver og ansvar:  

Utvalg for oppvekst og kultur: 

 Grunnskoler og skoleskyss  

 Barnehager   

 Skolefritidsordninger  

 Voksenopplæring  

 Pedagogisk veiledning  

 Folkebibliotek  

 Kulturskole  

 Kultur og fritid  

 Frivilligsentral (ny) 

 Folkehelse? (ny) 

 Ansvar for bygdebokarbeid  

 Prinsipielle saker knyttet til tjenester for barn og unge  

 Årsplaner, tertialrapporter og årsmeldinger fra enhetene   

 Fagplaner for den enkelte enhet  

 Tilsynsrapporter   



 Brukerundersøkelser   

 Høringsorgan   

 

Utvalg for helse og omsorg:  

 Kommunehelsetjenester  

 Sosialtjenester (NAV) 

 Forebyggende helsevern  

 Folkehelse? (ny) 

 Pleie og omsorg - Rehabilitering  

 Tiltak for funksjonshemmede   

 Bevillinger/Alkohol   

 Årsplaner, tertialrapporter og årsmeldinger fra enhetene   

 Fagplaner for den enkelte enhet  

 Tilsynsrapporter   

 Brukerundersøkelser   

 Høringsorgan   

 Kontrollutvalg for salg og skjenking hjemlet i alkohollovens § 1-9 og i hht Nesset kommunes egne 

forskrifter.  

 Utvalget er også kommunens klientutvalg   

 

Folkehelse er et nytt fagområde som er kommet inn siden gjeldende reglement for ble vedtatt. Arbeidet 

med folkehelse er et forebyggende og helsefremmede arbeid på alle tjenestenivå i kommunen. 

Tverrfaglig/sektorovergripende samarbeid er nøkkelordet her.  

 

Rådmannen vil tilrå kommunestyret at det ikke opprettes et nytt utvalg. Dette sett ut den merkostnad 

kommunen her vil få ca. kr 100 000 i året. Videre har saken vært drøftet i HOK den 29.09.15, hvor HOK 

kom til at de ikke ønsket en slik deling. Den ansvars- og oppgavefordeling vi har i dag mellom politiske 

styringssystemet, politisk nivå og rådmannen, mener rådmannen utføres på en betryggende, enkel og 

effektiv måte for kommunens innbyggere. 
 

Økonomiske konsekvenser 

Rådmannen legger til grunn at ved en eventuell deling av utvalget HOK til to utvalg – Utvalg for 

Helse og omsorg og Utvalg for oppvekst og kultur – vil behovet for antall møter i året vil være det 

samme for de to nye utvalgene. Tabellen nedenfor viser en oversikt over antall møter HOK har 

gjennomført i årene 2012 til 2015.  

 

Ved å dele HOK i to utvalg anslår rådmannen at kommunen vil få en ekstrautgift på kr 100 000 i året.  

I tillegg vil rådmann, administrasjonen med politisk sekretariat få et merarbeid med å administrere og 

utrede saker som skal legges fram for de to utvalgene.  

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur har 7 medlemmer og har planlagt 6 møter i året (antall møter kan 

variere etter behov). 

 

Oversikt over møtekostnader for Utvalg for helse, oppvekst og kultur: 

HOK 2015* 2014 2013 2012 

Ant. møter 5 7 7 6 

Møtegodtgjøring 44 000 54 000 59 000 29 000 

Tapt arb. fortj. 40 000 37 000 45 000 35 000 

Skyss 5 000 6 000 7 000 7 000 

Mat 4 000 2 000 3 000 4 000 

SUM 98 000 99 000 116 000 75 000 



*estimert beløp ut året 

 

Kostander for tapt arbeidsfortjeneste, frikjøp av folkevalgte og skyss varierer etter hvilke personer som 

er medlem av utvalget. 

 

Betydning for folkehelse 



 

 

 

 

Notat 
 

Til: Anne Grete Klokset 
 

Fra: Hildegunn Kvernberg Blø 
 

 

 

 

 
Sak nr. Dato 
2014/368-138 27.10.2015 

 

Oversikt over utgifter - Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur har 7 medlemmer og har planlagt 6 møter i året (antall møter 

kan variere etter behov). 

 

Her er som avtalt en oversikt over møtekostnader for Utvalg for helse, oppvekst og kultur: 

HOK 2015* 2014 2013 2012 

Ant. møter 5 7 7 6 

Møtegodtgjøring 44 000 54 000 59 000 29 000 

Tapt arb. fortj. 40 000 37 000 45 000 35 000 

Skyss 5 000 6 000 7 000 7 000 

Mat 4 000 2 000 3 000 4 000 

SUM 98 000 99 000 116 000 75 000 

*estimert beløp ut året 

 

Kostander for tapt arbeidsfortjeneste, frikjøp av folkevalgte og skyss varierer etter hvilke 

personer som er medlem av utvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Utdrag fra regnskap 2012-2015 - Utvalg for helse, oppvekst og kultur 
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