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Hønen gård Avklaring med beboernes hjemkommuner om 

betalingsansvar 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

170/16 Formannskapet 20.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Formannskapet i Ringerike kommune tar rådmannens redegjørelse til orientering» 

 

 

Sammendrag 

 

Det har oppstått tvister mellom Ringerike kommune og 3 andre kommuner (Bergen med to 

brukere, Oslo Bydel Bjerke vedrørende en bruker og Hitra med en bruker) om hvilken 

kommune som har betalingsansvaret for beboere ved Hønen bo- og mestringssenter (Hønen 

gård). Hjemkommunene, som i sin tid inngikk avtale med Hønen gård vil nå overlate 

betalingsansvaret til Ringerike kommune.  

 

Tvistene ble direkte utløst av Helse- og omsorgsdepartementets brev datert 24. mars 2014 til 

landets kommuner og fylkesmenn der det fremgår at utgifter til tjenester som nevnt i forskrift 

av 16. desember 2011 nr. 1348 om kommunens dekning av utgifter til helse- og 

omsorgstjenester (heretter omtalt som dekningsforskriften) § 2 ikke regulerer refusjon av 

utgifter som oppstår etter utskrivning av institusjon. Brevet ligger vedlagt. Hjemkommunene 

hevder at brevet fritar dem fra videre betalingsansvar som følge av at Hønen gård i 2008 ble 

modernisert og omgjort fra institusjon til omsorgsboliger. Ringerike kommune er ikke enig i 

denne vurderingen.  

 

Tvistene omfatter så langt kommuner i Hordaland, Oslo og Hitra. Hvis Ringerike får ansvaret 

vil den totale økonomiske kostnaden beløpe seg til flere millioner kroner. Det er med andre ord 

en sak av stor betydning for Ringerike og naturligvis også andre kommuner i samme situasjon.  

Som følge av tvistene ba Ringerike kommune Helse- og omsorgsdepartementet om en 

prinsipiell avklaring som så kunne benyttes som grunnlag for løsning av alle tvister. Ved brev 

av 22. mai 2015 (mottatt av kommunen først etter purring den 29. februar 2016) og brev av 

28. juni 2016 redegjorde departementet for sin lovforståelse. Brevene ligger vedlagt. I brevene 

fremkommer det bl.a. at hjemkommunen ikke kan organisere seg bort fra sitt ansvar for å sørge 

for et helhetlig og forsvarlig tilbud ved å kjøpe tjenester ved virksomheter utenfor kommunen. 

Slik vi vurderer redegjørelsene underbygger disse Ringerike kommune sitt syn. 
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I tillegg kan det nevnes at fylkesmannen i Oppland i vedtak datert 13. juli 2016 fattet 

avgjørelse vedrørende tvist om betalingsansvaret for en beboer ved Røysumtunet. 

Fylkesmannen konkluderte med at Gran kommune hadde betalingsansvaret, og ikke den 

opprinnelige hjemkommunen. Avgjørende for fylkesmannen var at det ikke var oppnådd 

enighet om tjenestetilbudet forut for Gran kommunes refusjonskrav. Resultatet i nevnte 

avgjørelse er etter rådmannens vurdering således ikke avgjørende for resultatet i foreliggende 

sak. Av interesse er det imidlertid at fylkesmannen vurderte at Røysumtunet var omfattet av 

refusjonsretten i dekningsforskriften. Det redegjæres nærmere for dette nedenfor. Vedtaket fra 

fylkesmannen i Oppland vedlegges. 

  

Bergen kommune har i brev av 30. juni 2016 fremmet forslag om at Bergen kommune og 

Ringerike kommune sammen bringer saken inn for tingretten, og at de to kommunene deler likt 

påløpte og fremtidige utgifter frem til rettskraftig dom foreligger.  

 

Rådmannen er av den oppfatning at kommunen ikke bør inngå en avtale slik som Bergen 

kommune har foreslått. Etter rådmannens vurdering påhviler betalingsansvaret Bergen 

kommune. Denne vurderingen grunnes prinsipalt i dekningsforskriften § 2, som fastsetter at en 

oppholdskommune har et refusjonskrav mot en hjemkommune i nærmere bestemte tilfeller. 

Etter rådmannens vurdering omfattes opphold ved Hønen gård av bestemmelsen.  

 

Dersom opphold ved Hønen gård ikke skulle være omfattet av refusjonsretten etter 

dekningsforskriften er det rådmannens vurdering, på subsidiært grunnlag, at Bergen og de 

øvrige kommunene uansett har betalingsansvaret frem til avvikling av tjenestetilbudet. Dette 

følger av rundskriv I-6/2013 og underbygges av departementets redegjørelse i brev av 22. mai 

2015 og brev av 28. juni 2016. Det redegjæres nærmere for dette nedenfor. 

  

Når det gjelder hvem som bør avgjøre tvisten mellom Ringerike kommune og Bergen 

kommune er rådmannen av den oppfatning at fylkesmannen vil være riktig valg av 

tvisteløsningsorgan og ikke domstolene. Dette redegjæres det nærmere for under «juridiske 

forhold».  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Hønen gård ble opprettet i 1959 og drives av Norges blindeforbund i den hensikt å gi et 

særskilt tilrettelagt tilbud for blinde og svaksynte. Hønen gård er en helt privat virksomhet og 

ingen del av Ringerike kommunes tjenesteapparat.  

 

Hønen gård er et døgnbemannet botilbud for blinde og svaksynte fra alle deler av landet og 

beboerne mottar tilbudet på bakgrunn av at deres hjemkommuner i sin tid inngikk avtale om 

plass. En enkelt beboer har bodd der fra oppstarten i 1959, andre har fått plassene sine senere, 

men felles for de tre aktuelle beboerne er at de har bodd på Hønen gård gjennom lang tid, flere 

titalls år. 

 

Hjemkommunene har betalt hele tiden frem til 2014.  
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Hønen gård gir beboerne et tjenestetilbud tilpasset deres funksjonshemming og det er i tillegg 

etablert en tilrettelagt arbeidsplass (Adaptor AS) der beboerne dels produserer egne varer og 

dels produserer på oppdrag (i stor grad elektrisk materiell til Elko).  

Hønen gård ble i 2008 modernisert og omgjort fra institusjon til omsorgsboliger. 

Moderniseringen av Hønen gård innebar at det gamle bygget, som var byggeteknisk utdatert, 

ble tatt ut av bruk og på tomten ble det isteden bygget to parallelle «langhus», med forbindelse 

mellom, slik at beboerne fikk egne boenheter istedenfor de små enkeltrom på 10-12 kvm. som 

man hadde hatt frem til da.  

 

For å få finansiering søkte man om midler til bygging av omsorgsbolig. Tjenesteytelsene til 

beboere forble imidlertid de samme etter moderniseringen. Hønen gård gir beboerne alle 

daglige måltider servert i felles spisesal, og det gis hjelp til praktiske gjøremål og enklere 

omsorgsoppgaver slik som før. Beboernes funksjonshemminger er varige og de har et 

vedvarende tjenestebehov som de mottar samme sted som før. Det er ikke slik at beboerne har 

avsluttet behandling og har tatt et aktivt valg om å bosette seg i en omsorgsbolig i Ringerike.  

 

Flere av kommunene som hadde kjøpt tjenester fra Hønen gård mente moderniseringen av 

Hønen gård, fra institusjon til omsorgsboliger, innebar at brukeren måtte anses for å ha flyttet 

til Ringerike kommune og at det således var Ringerike kommune som hadde betalingsansvaret 

for brukeren. Blant annet i brev datert 4. desember 2009 uttrykte Ringerike følgende: «Når en 

godkjent institusjon avvikles, og pasienten velger å bosette seg i institusjonens vertskommune, 

er det denne som har ansvaret for å yte nødvendige tjenester etter sosialtjenesteloven. Men, -

med refusjonsrett i forhold til pasientens tidligere hjemstedskommune.» Ringerike kommune ga 

deretter uttrykk for hvordan kommunen praktisk ville håndtere dette ansvaret. Kommunens 

synspunkt her må ses på bakgrunn av det lovverket som den gang var gjeldende. Lovverket er i 

dag endret. Rådmannen er av den oppfatning at moderniseringen av Hønen gård i seg selv ikke 

kan medføre at brukerne anses for å ha flyttet til Ringerike kommune, og at betalingsansvaret 

ved dette er overført til Ringerike kommune. Det redegjæres nærmere for synspunktet 

nedenunder i punkt 3.2.Etter moderniseringen av Hønen gård utviklet det seg to ulike praksiser 

vedrørende betaling for brukeres opphold ved Hønen gård.  

 

Den ene, som gjelder de fleste, innebar at hjemkommunen fortsatt betalte Hønen gård direkte. I 

disse tilfellene er det et direkte avtaleforhold mellom hjemkommune og Hønen gård og avklarte 

partsforhold.  

 

Den andre praksisen bygget på ovennevnte system fra dagjeldende lovverk, hvor Ringerike 

kommune foretok betalingen ovenfor Hønen gård, men hvor Ringerike kommune hadde 

refusjonsrett ovenfor hjemkommunen. 

  

De kommuner som nå frasier seg betalingsansvar mener boformen på Hønen gård er 

avgjørende for betalingsansvaret. Kommunene viser til departementets brev av 24. mars 2014 

hvor departementet uttaler at dekningsforskriften ikke hjemler refusjon av utgifter som oppstår 

etter utskrivning fra institusjon. Nevnte kommuner hevder at departementets brev tilsier at 

endringen av Hønen gård i 2008, fra institusjon til omsorgsboliger, medfører at Ringerike 

kommune ikke lenger har refusjonsrett etter dekningsforskriften.  

 

Beskrivelse av saken 
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Juridisk utgangspunkt 

 

Utgangspunktet for kommunenes ansvar for helse og omsorgstjenester er helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 som pålegger kommunene å sørge for at personer som oppholder 

seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Bestemmelsen fastsetter både 

hvem som skal gis rett til tjenester og hvilke tjenester de skal tilbys. Hvilke tjenester som skal 

tilbys er det ikke tvist om, så rådmannen går ikke inn på dette.  

 

Når det gjelder hvem som skal tilbys tjenester så er hovedregelen oppholdsprinsippet som 

innebærer at den enkelte kommune skal sørge for tjenester til alle som oppholder seg i 

kommunen. Tjenesten kan ytes av kommunen selv eller av andre offentlige eller private 

tjenesteytere som kommunen inngår avtal med. Oppholdsprinsippet modifiseres derfor noe i de 

sakene der en kommune sørger for at tjenester ytes av en tjenesteyter fysisk lokalisert i en 

annen kommune. I en slik situasjon beholder opprinnelig oppholdskommune ansvaret inntil 

pasienten eller brukeren velger å bosette seg i en annen kommune.  

 

Betalingsansvaret i foreliggende sak 

 

Etter administrasjonens vurdering plikter Bergen kommune å refundere kostnader i forbindelse 

med brukere på Hønen gård som i sin tid ble plassert der av Bergen kommune. 

Administrasjonen hjemler denne vurderingen prinsipalt i dekningsforskriften, og subsidiært, for 

det tilfelle at Hønen gård ikke skulle anses for å falle inn under dekningsforskriften, i rundskriv 

og tolkningsuttalelser fra departementet. Disse to vurderingene redegjøres det nærmere for i 

det følgende.  

 

Refusjonsadgangen etter dekningsforskriften  

 

Det følger av dekningsforskriften § 2 første og andre ledd at  

 

«For den som oppholder seg i institusjon kan oppholdskommunen kreve refusjon av den 

kommunen som var oppholdskommune forut for inntak i institusjon for utgifter til personlig 

assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, jf helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

For utgifter til plass i følgende institusjoner kan oppholdskommunen kreve refusjon av den 

kommunen som var oppholdskommune forut for inntaket: 

a) aldershjem 

b) institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som 

bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester (barneboliger), herunder 

avlastningsboliger 

c) Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige». 

Spørsmålet som tvistesakene reiser er hvorvidt Hønen gård etter moderniseringen i 2008 er 

omfattet av dekningsforskriftens § 2.  

I brev av 28. juni 2016 uttaler departementet at de er i tvil om Hønen Gård omfattes av 

dekningsforksriften og viser til definisjonen i forskriftens § 2 andre ledd som trekker opp 

rammen for forskriftens rekkevidde.  
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Fylkesmannen i Oppland vurderte dette spørsmålet i tvistesaken mellom Gran kommune og 

øvrige kommuner hva angikk Røysumtunet. Fylkesmannen uttalte at institusjonsopplistningen i 

forskriften § 2 annet ledd ikke var uttømmende. Etter fylkesmannens vurdering var det 

avgjørende for refusjonsplikten ikke hva slags type institusjon beboeren hadde opphold i, men 

hva slags type tjeneste som ble ytt til beboeren. Dette innebar, ifølge fylkesmannen, at i den 

grad den aktuelle beboeren mottok tjenester eller institusjonsopphold som var å anse som 

sosialtjeneste etter den tidligere sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav d, skulle 

tjenesten/institusjonsoppholdet behandles på lik linje med de institusjonene som faktisk var 

listet opp i forskriften § 2 andre ledd. Fylkesmannen viste i sin vurdering bl.a. til brev fra 

departementet datert 1. juli 2013 hvor departementet bl.a. uttalte at forskriftsteksten kunne gi 

inntrykk av at det var foretatt større endringer enn det departementet la opp til. På denne 

bakgrunn konkluderte fylkesmannen med at Røysumtumet Rehabiliteringssenter var omfattet 

av dekningsforskriften. 

 

Vurderingen blir således om Hønen gård kan defineres som en institusjon etter tidligere § 4-2 

bokstav d) i sosialtjenesteloven. Den tidligere bestemmelsen lød «§ 4-2-. Tjenester. 

 

De sosiale tjenestene skal omfatte (..) d) plass i institusjon eller bolig med heldøgn 

omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, elder eller av 

andre årsaker».  

 

Hønen gård gir beboerne alle daglige måltider servert i felles spisesal, og det gis hjelp til 

praktiske gjøremål og enklere omsorgsoppgaver. Beboernes funksjonshemminger er varige og 

de har et vedvarende tjenestebehov som de mottar.  

 

Etter rådmannens vurdering kan Hønen Gård defineres som en institusjon etter den tidligere 

sosialtjenestelovens § 4-2 bokstav d). Ringerike kommune vil etter rådmannens vurdering 

således ha refusjonsadgang etter dekningsforskriften. 

 

Subsidiært: For det tilfelle at Hønen gård ikke omfattes av dekningsforskriften 

 

Departementet har i rundskriv I-6/2013 (ligger vedlagt) gitt retningslinjer for de tilfeller som 

ikke omfattes av dekningsforskriftens refusjonsregler.  

 

I rundskrivet presiseres det at hjemkommunen ikke kan organiseres seg bort fra sitt ansvar for 

å sørge for et helhetlig og forsvarlig tilbud ved å kjøpe tjenester ved virksomheter utenfor 

kommunen. Oppholdskommunen vil fortsatt sitte med betalingsansvaret selv om brukeren 

plasseres på en institusjon i en annen kommune.  

 

Rundskrivet er omhandlet i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 28. juni 2016, som 

er svar på Ringerike kommunes anmodning om en prinsipiell avklaring av betalingsansvaret 

mellom oppholdskommunen og hjemkommunen.  

 

Departementet fremhever i brevet at hjemkommunen ikke kan organisere seg bort fra sitt 

ansvar for å sørge for et helhetlig og forsvarlig tilbud ved å kjøpe tjenester ved virksomheter 

utenfor kommunen. Det avgjørende for hvem som har betalingsansvaret i en konkret sak vil 
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etter departementets mening være innholdet i og utformingen av avtalene som er inngått 

mellom partene. Departementet uttaler at hjemkommunen i avtaleperioden vil ha ansvaret for å 

sørge for nødvendig helse- og omsorgstjenester, og at hjemkommunen også vil ha en 

handlingsplikt som innebærer å vurdere og sikre brukerens behov for helse- og 

omsorgstjenester i tiden nært opp til og etter avtalens utløp. Dette følger etter departementets 

oppfatning av at hjemkommunen ved avtaleinngåelse om tjenesteyting av en annen part på 

kommunens vegne, har anerkjent sitt sørge for-ansvar for pasienten/brukeren. Dersom 

hjemkommunen ikke lenger finner det hensiktsmessig fortsatt å kjøpe tjenester utenfor 

kommunen, har brukeren likevel rett på et forsvarlig tjenestetilbud i hjemkommunen. 

 

Dersom brukeren, uavhengig av foreliggende tilbud fra hjemkommunen, velger å flytte til 

vertskommunen og skaffer seg bolig der, presiserer departementet at vertskommunen vil bli 

rettslig og finansielt ansvarlig for den videre oppfølging. Dette følger av lovens hovedregel om 

at oppholdskommunen sørger for tjenester og finansiering av disse. Vertskommunen vil ikke ha 

noen større forpliktelser til å sikre fortsatt tjenester ved den virksomhet brukeren har oppholdt 

seg i, enn det hjemkommunen har. Dersom det av tilsynsmyndigheten blir ansett for faglig 

forsvarlig av hjemkommunen å stanse videre tjenester ved aktuelle virksomhet, vil derfor i 

utgangspunktet heller ikke vertskommunen være forpliktet til å finansiere dette. 

 

Departementet uttaler at det således ikke er hjemkommunen som skal ta avgjørelsen om skifte 

av ansvarlig kommune for brukeren. Ved utløpet av tildelingsperioden er hjemkommunen 

forpliktet til å foreta en ny individuell vurdering av brukeren med sikte på å få avdekket hvilket 

tjenestebehovvedkommende har før utløpet av avtalen med den tjenesteytende parten. Det er 

pasienten/brukeren som skal ta avgjørelsen om skifte av ansvarlig kommune for denne. 

 

Slik rådmannen ser det taler ovennevnte rundskriv for at Bergen kommune og de andre 

kommunene foreliggende sak omhandler fortsatt har betalingsansvaret for brukerne ved Hønen 

gård. Som det fremkommer av det ovennevnte uttrykkes det i rundskrivet at brukeren har rett 

på et forsvarlig tjenestetilbud i hjemkommunen, dersom hjemkommunen ikke lenger finner det 

hensiktsmessig fortsatt å kjøpe tjenester utenfor kommunen. I foreliggende sak ble alle de 

aktuelle hjemkommunene orientert om endringene av Hønen gård. Dersom hjemkommunen 

ikke ønsket å kjøpe tjenester fra Hønen gård etter moderniseringen måtte hjemkommunen, slik 

rådmannen ser det, gi brukerne et alternativt tilbud. Dette ble aldri gjort. Etter rådmannens 

vurdering tilsier dette at de opprinnelige hjemkommunene må anses for å ha betalingsansvar 

også etter moderniseringen av Hønen gård. Moderniseringen i seg selv kan ikke medføre at 

betalingsansvaret skyves over på Ringerike kommune.  

 

Juridiske forhold  

 

Betalingsansvaret 

 

Rådmannen ved kommuneadvokaten er av den oppfatning at Hønen gård faller inn under 

dekningsforskriften og at Ringerike kommune som en følge av dette har en refusjonsadgang 

ovenfor de øvrige kommuner, jfr. fylkesmannens uttalelse i tvistesak av 13. juli 2016 mellom 

Gran kommune og øvrige kommuner hva angikk Røysumtunet. 
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Dersom Hønen gård ikke skulle omfattes av dekningsforskriftens refusjonsadgang er 

rådmannen av den oppfatning at rundskriv I-6/2013, samt departementets avklaringer, 

underbygger at Ringerike kommune ikke har et betalingsansvar i tvistesakene før bestiller 

kommunene har avsluttet sitt engasjement og beboeren har valgt å flytte til Ringerike. Det har 

ikke vært tilfellet i de tvistesaker som gjenstår. 

 

Etter rådmannens vurdering tilsier også rimelighetsbetraktninger en slik løsning. Ringerike 

kommune finner det sterkt urimelig om moderniseringen av Hønen gård, som ble gjort med det 

formål å gi de samme brukerne et bedre tilbud, skal ha som konsekvens at betalingsansvaret 

skyves over på Ringerike kommune. Satt på spissen ville det bety at hjemkommunen vil kunne 

fri seg fra ansvaret for kostnadskrevende brukere ved å plassere dem utenfor egen 

kommunegrense.  

 

Valg av tvisteløsningsordning 

 

Når det gjelder valg av tvisteløsningsordning har staten helt siden 1900 avgjort tvister mellom 

kommuner om hvem som er ansvarlig for utgifter til sosiale tjenester med endelig virkning. En 

avgjørelse fra fylkesmannen vil ikke kunne overprøves av domstolene, jfr. Rt. 2007 side 234. I 

Rt. 2006 side 618 uttales det at tvister mellom kommuner om ansvaret for utgifter etter 

sosialtjenesteloven tilligger fylkesmannen og at disse sakene ikke kan bringes inn for 

domstolen.  

 

Fylkesmannens hjemmel for å treffe avgjørelse om refusjon var frem til 1. januar 2012 

sosialtjenesteloven § 10-3.  Rådmannen ved kommuneadvokaten har ikke funnet holdepunkter 

for at denne regelen ble endret ved vedtakelsen av helse- og omsorgstjenesteloven med 

tilhørende forskrifter. Det er allikevel en viss risiko for at fylkesmannen vil hevde at saken ikke 

hører inn under fylkesmannens kompetanse med den begrunnelse at Hønen gård ikke faller inn 

under forskriftens § 2. Rådmannen vurderer det allikevel slik at en bør forsøke å bringe saken 

inn for en rask og endelig avgjørelse av fylkesmannen før domstolsapparatet evt. skal behandle 

saken.  

 

En domstolprosess vil være kostbar og en avgjørelse må forventes et godt stykke frem i tid. 

Selv om den dom vil skape presedens for de øvrige sakene vil en domstolprosess isolert sett 

kun løse tvisten mellom Ringerike og Bergen kommune, og ikke mellom Ringerike og de 

øvrige kommunene.  

 

Rådmannen er derfor av den oppfatning at Ringerike kommune ikke skal inngå en avtale med 

Bergen om domstolsbehandling, men på eget initiativ bringe alle saker inn for fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. 

 

Økonomiske forhold 

 

Et omtrentlig overslag over kostandene per bruker er på ca. 1 million kroner. Dersom 

Ringerike kommune blir pålagt betalingsansvaret vil dette medføre en kostand på ca. 4 

millioner per år fremover. Utestående for alle tre brukere er på ca. 4,5 millioner hvis vi også 

medtar Bydel Bjerke og Hitra kommune. 
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Alternative løsninger 

  

En alternativ løsning kan være å inngå en avtale med Bergen kommune hvor partene dekker 

halvparten av Blindeforbundets utestående, samt deler på fremtidige kostnader i påvente av en 

domstol- eller fylkesmannsbehandling.  

 

Kostnadene for Bergens to brukere er i overkant av 1. millioner kroner per år. Ringerike 

kommune vil ved en slik avtale måtte betale utestående på ca. 2,5 millioner samt 1 million i året 

frem til rettskraftig dom foreligger.  

 

En avtale med Bergen vil ikke løse tvisten med Bydel Bjerke hvor brukerens kostnad er på ca. 

1 million per år.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Ved å bringe sakene inn for fylkesmannen vil vi få en avgjørelse som ikke kan påklages. Dette 

vil være tidsbesparende og økonomisk fordelaktig fremfor en domstolprosess. Rådmannen 

mener at Blindeforbundet selv må rette sitt krav mot Bergen dersom en ikke vil avvente en 

fylkesmannsbehandling. Betalingsansvaret kan ikke delvis veltes over på Ringerike i påvente av 

en tidkrevende domstolprosess slik Bergen anbefaler. Etter rådmannens vurdering er det videre 

usikkert om denne tvisten i det hele tatt kan bringes inn for tingretten, jf. Rt. 2006 side 618. 

 

Saken har medieinteresse. Det vil bli stilt spørsmål om hvorfor ikke Ringerike kommune vil 

inngå en avtale med Bergen om kostnadsdekning i påvente av en domstolavklaring eller 

avklaring fra fylkesmannen. Rådmannens svar på dette spørsmålet vil være at fylkesmannens 

avgjørelse i «Gransaken», samt departementets uttalelser støtter kommunens standpunkt om at 

betalingsansvaret hører hjemme hos Bergen. 

  

Det vil også kunne stilles spørsmål ved hvorfor kommunen ikke har bragt saken inn for 

fylkesmannen på et tidligere tidspunkt. Kommunen har bedt departementet om å klargjøre 

forståelsen av regelverket. Departementet har først ved brev av 28. juni 2016 redegjort for 

forståelsen av regelverket. Kommunen har avventet departementets avklaring før saken kunne 

bringes inn for tvisteløsning.  

 

Det kan videre stilles spørsmål ved om kommunen gjennom en avtale med Bergen kunne få 

dekket sitt utestående. Til det vil rådmannen svare at kravene per i dag ikke er foreldet. 

Kommunen vil derfor avvente fylkesmannens behandling før det tas stilling til om et 

inndrivelseskrav skal rettes mot Bergen og de øvrige kommunene. 

 

Dersom formannskapet ønsker å debattere saken i den forstand at det ønskes juridiske råd fra 

kommuneadvokaten vil rådmannen tilrå at ordfører/formannskapet lukker møtet etter 

kommuneloven § 31, jf. § 31a, jf. forvaltningsloven § 13. 

 

Vedlegg 
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Helse- og omsorgsdepartementets brev av 24. mars 2014 

Helse- og omsorgsdepartementets brev av 22. mai 2015 

Helse- og omsorgsdepartementets brev av 28. juni 2016 

Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak av 13. juli 2016 

Rundskriv I-6/2013 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 14/2710-16   Arkiv: K01  

 

Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i Utmark  
 

Saksnr.: Utvalg      Møtedato 

 81/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

171/16 Formannskapet 20.09.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i lov om bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, §§ 4 og 5, samt 

småbåtlovens § 40, 4. ledd, fattes følgende vedtak som forslag til endringer i forskrift om 

motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike kommune, Buskerud: 

   

1. § 2, 3 ledd endres til: «For Begna, Randselva, Sogna og Ådalselva er 5 knop største 

tillatte hastighet». «For Sogna oppstrøms Sørgefoss er det kun tillatt å benytte elektrisk 

motor.» 

2. § 2, nytt 4. ledd: « For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største 

tillatte hastighet». 

3. § 2, nytt 5. ledd: «Hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er relative hastigheter i 

forhold til land. Det vil si en båts bevegelse i forhold til land, uavhengig av 

vannhastighet». 

4. § 2, nytt 6. ledd: «Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av Steinsfjorden. 

For øvrige vann og vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om 

bruk av vannscooter og lignende».  

 

Endringene trer i kraft fra 01.01.2017. 

 

Rådmannen gis i oppdrag å gjøre regelverk og forskrift kjent gjennom oppslag i kommunens 

avis, og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Rådmannen bes videre om å sende inn 

vedtak om endringer i lokal forskrift til Norsk Lovtidend for kunngjøring i Lovdata. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Økt båttrafikk med dagens hastighetsbegrensninger i Storelva og problemstillinger rundt bruk 

av vannscooter i Tyrifjorden og Steinsfjorden gjør at det er behov for å revidere lokal forskrift 

om motorferdsel. Rådmannen ønsker også et helhetlig lovverk som kan gi felles regler, da både 

Hole og Ringerike har arealer i Steinsfjorden og Tyrifjorden.  
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Hole gjennomfører revisjon av sin lokale forskrift parallelt med Ringerike. Rådmannen gjør 

oppmerksom på at alle hastigheter det refereres til, er relative hastigheter i forhold til land. Det 

er § 2, 3. ledd i lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag som foreslås endret, da 

Storelva tas ut av dette leddet. Det foreslås egen hastighetsbegrensning i Storelva, nytt 4. ledd: 

«For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største tillatte hastighet». I nytt 5. 

ledd presiseres det at hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er relative hastigheter, altså et 

fartøys hastighet i forhold til land, uavhengig av vannhastighet. I nytt 6. ledd foreslås følgende: 

«Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av Steinsfjorden. For øvrige vann og 

vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om bruk av vannscooter og 

lignende». Rådmannen foreslår at endringene trer i kraft fra 01.01.2017. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Arbeidet med revisjon av den lokale forskriften ble igangsatt i 2011. Dette arbeidet stanset av 

ulike årsaker opp, men melding om oppstart av revisjon ble sendt på høring, og det kom inn en 

del høringsuttalelser. Det er fortsatt et behov for en revisjon av forskriften, og den 01.12.2014 

vedtok hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) på ny oppstart av revisjon av 

kommunal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er først og fremst 

hastighet i Storelva, samt bruk av vannscooter som er sentralt i revisjonsarbeidet. 

Oppstartsmelding ble publisert i Ringerikes blad og sendt direkte til berørte interessegrupper 

21.04.2015. Høringsfrist ble satt til 10.06.2015. Det ble mottatt to høringsuttalelser i denne 

høringsrunden. Uttalelser fra første høringsrunde tas også med i den videre prosessen. Alle 

høringsuttalelsene legges ved.  

HMA behandlet saken på nytt i sak 23/16. Der ble det vedtatt små justeringer i forhold til 

rådmannens forslag. Dette vedtaket ble så sendt på høring til samme høringsparter som 

tidligere, med høringsfrist 10.05.2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Både i Ringerike og Hole er det nedfelt hastighetsbegrensning på 5 knop i Storelva. (1 knop = 

1,852 km/t, dvs. at 5 knop er 9,26 km/t). Et spørsmål som må vurderes, er om hensynet til 

sikker styrefart nedstrøms tilsier at en bør vurdere høyere fart enn 5 knop som maks hastighet. 

Vedlagte COWI-rapport trekker ingen klare konklusjoner for hastighet, men anser 10 knop 

(altså 18,52 km/t) som uproblematisk, både med tanke på støy til omgivelsene, forstyrrelser for 

dyre- og fugleliv og andre brukere av elva. 

 

Bruken av vannscootere har hatt en markant økning de siste årene, og da det er ulike 

bestemmelser i Hole og Ringerike når det gjelder bruk av vannscootere, mener rådmannen at 

det vil være en stor fordel å få like bestemmelser i Storelva og Steinsfjorden. Det vil gi 

befolkningen et klarere regelverk å forholde seg til, samtidig som det vil være enklere å 

etterleve og kontrollere forskriftens bestemmelser. 

 

Av de høringsuttalelsene som har kommet inn, er det uttalelsene fra Petersøyas Venner og 

Norsk Ornitologisk forening som rådmannen anser mest relevante i forhold til bakgrunnen for 

oppstarten av revisjonsarbeidet. Petersøyas venner v/ Hans Bergan, ønsker å beholde dagens 

fartsgrense på 5 knop på Storelva gjennom Hønefoss. Det vil i praksis si fra Kvernbergsund 

bru til Glatvedt brygge/Hønefossen. Bergan påpeker særlig erosjon langs land fra hekkbølger 

og økt tilrettelegging for bruk av elva som argumenter for å holde farten på maks 5 knop. 

Norsk Ornitologisk forening v/ Viggo Ree ønsker 5 knop i et 100 meters belte fra land i 

Storelva. Ellers 20 knops fartsgrense.  
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I HMA`s vedtak fra 01.12.2014, ble det bedt om at også Lier og Modum ble kontaktet for 

samarbeid om evt. felles regler for Tyrifjorden. Modum kommune v/ skogbrukssjef Dag 

Præsterud ga muntlig tilbakemelding om at de ikke så noe behov for revidering av sin forskrift. 

Lier kommune var med på ett møte, men de så heller ikke noe behov for en revidering av sitt 

regelverk. 

Etter siste høringsrunde, mottok rådmannen en høringsuttalelse fra Modum kommune. Modum 

anser endringene som fornuftige og tilstrekkelig restriktive. For øvrig ingen kommentarer til 

forskriftsendringene. 

Fylkesmannen i Buskerud sendte også inn en høringsuttalelse, der de ber kommunen vurdere 

om det i lokal forskrift skal forbys vannscooter i nordvestre deler av Tyrifjorden, da dette 

området er forslått vernet som naturreservat. 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel reguleres i dag gjennom motorferdselloven samt sentral og lokal forskrift til 

den. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble igangsatt et revisjonsarbeid i 2011. Saken er tidligere behandlet i HMA den 11.04.2011 

i sak 56/11. Arbeidet stoppet opp, og HMA vedtok i sak 129/14 at arbeidet skulle 

gjennopptas, og at Modum og Lier skulle kontaktes for et evt. samarbeid for et felles regelverk 

for Tyrifjorden. HMA behandlet saken på nytt i sak 23/16, der det ble gjort små justeringer i 

rådmannens forslag, som så ble sendt på ny høring med høringsfrist 10.05.2016. 

 

Økonomiske forhold 

En endring av fartsgrenser i Storelva vil kreve oppslag av skilt som opplyser om fartsgrensene 

både med- og motstrøms. Lokalisering av slike oppslag er ikke fastsatt, men Glatvedt brygge, 

Busundbrua og Kvernbergsund bru er naturlige oppslagssteder. Rådmannen har ikke avklart 

hvem som skal koste dette, ei heller hvem som skal sørge for skilting. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Saken har totalt vært på høring 3 ganger. Den har og blitt annonsert i Ringerikes blad og på 

kommunens nettsider. Rådmannen anser derfor saken som godt opplyst. Et vedtak om endring 

av de lokale reglene for motorferdsel må sendes inn til Norsk lovtidend for å legges inn i 

Lovdata. Videre må endringene publiseres på kommunens nettsider, i Ringerikes blad. 

 

Alternative løsninger 

Da denne behandlingen av saken er en oppfølging av tidligere vedtak i HMA, anser ikke 

rådmannen at det er noen alternative løsninger til rådmannens forslag til vedtak. Om HMA 

vedtar endringer av rådmannens forslag til vedtak, fører det til en ny høringsrunde med 

påfølgende ny behandling i HMA. 

 

Rådmannens vurdering 

Når det gjelder hastighet på Storelva, mener rådmannen at det er viktig å ha like bestemmelser 

i Ringerike og Hole. Dette vil være enklest for brukere av elva å forholde seg til, og vil 

forenkle politimyndighetenes kontroll- og oppsynsvirksomhet. Dagens bestemmelser i 

Ringerikes forskrift sier 5 knops fart, både motstrøms og medstrøms. For Hole sin del er 

fartsbegrensningen i Storelva 5 knop i en 100 meters sone langs land, for øvrig er 

fartsbegrensningen 25 knop. 
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I de senere år har det vært fokus på å ta elva i bruk. Båten «Dronning Tyra» har i vesentlig 

grad bidratt til at befolkningen har fått mulighet til å ferdes på Storelva. Med tanke på trygg 

styringsfart medstrøms, vil 5 knop kunne være i minste laget. Rådmannen har vært i muntlig 

kontakt med Ragnar Braata, som er skipper på Dronning Tyra. Braata kunne fortelle at reell 

fart medstrøms med Dronning Tyra nok ofte var både 8 og 10 knop. Med dagens regelverk er 

dette dermed en ulovlig hastighet. Denne hastighetsoverskridelsen er ikke av alvorlig art, men 

det er ikke ønskelig at lokale forskrifter hindrer en fornuftig og ønsket næringsutøvelse i å 

foregå på lovlig vis. Rådmannen mener en tillatt maksfart medstrøms på 10 knop vil bidra til 

sikker styringsfart.  

 

For hastighet motstrøms, vil krav til styringsfart være mindre da elvas strøm bidrar til relativt 

større vannhastighet mot båters styringsmekanismer. Opprettholdelse av fart motstrøms krever 

mer motorkraft, og med det kommer også støy inn i bildet. Med tanke på dyre- og fugleliv og 

støy langs elva, foreslår rådmannen en hastighet motstrøms på 5 knop. Rådmannen har ikke 

mottatt noen sterke ønsker om å heve fartsgrensen motstrøms til 10 knop. 

 

Rådmannen ser at det kan virke noe spesielt med ulik fartsgrense med- og motstrøms, men en 

slik bestemmelse bør likevel være oversiktlig og grei å forholde seg til for båtførere. 

 

Når det gjelder et forslag om et forbud mot vannscootere i Steinsfjorden, bygger det på at Hole 

kommune har et totalforbud mot vannscootere i sin del av Steinsfjorden. Ringerike kommune 

forholder seg i dag til det nasjonale lovverket gjennom «Forskrift til bruk av vannscooter og 

lignende» av 01.07.2013. Denne bestemmelsen sier bla. at det er forbudt å kjøre vannscooter 

nærmere enn 500 meter fra land. Dette medfører at et mindre areal nord i Steinsfjorden pr. i 

dag er tillatt å kjøre med vannscooter. Dette skaper usikkerhet for brukere og politiet som 

kontrollmyndighet. For å kunne nedfelle et strengere regime med tanke på bruk av 

vannscooter, må det være lokale forhold knyttet til natur, næring, sikkerhet og støy som vil 

være bestemmende for dette, jf småbåtlovens § 40, 4. ledd. Steinsfjorden blir mye brukt av 

båtfolk sommerstid, og man kan se for seg at trafikk med vannscooter i et lite område mellom 

båter, øyer og holmer nord i Steinsfjorden kan føre til uheldige hendelser. Videre vet vi at 

Steinsfjorden huser mange hekkende og til dels sjeldne fuglearter. Ferdsel med vannscooter er 

etter rådmannens vurdering ikke nyttekjøring, og ser ikke det store behovet for denne type 

motorisert ferdsel.  

Angående Fylkesmannens høringsuttalelse, der det ble bedt om å vurdere forbud mot 

vannscootere i nordvestre deler av Tyrifjorden, anser rådmannen det som mest ryddig at et 

forbud mot vannscootere blir fastslått gjennom egne forskrifter for et eventuelt reservat, og 

ikke gjennom lokal motorferdselforskrift. 

Rådmannen anser et likt regelverk i hele Steinsfjorden som mest fornuftig, og vil da anbefale 

forbud mot bruk av vannscooter i Steinsfjorden, på lik linje med Hole kommunes regelverk. 
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Vedlegg 

1. Lokal forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag i Ringerike kommune 

2. Sentral forskrift om bruk av vannscooter og lignende 

3. Småbåtloven 

4. COWI-rapport 

5. Høringsuttalelse fra Petersøyas venner 

6. Høringsuttalelse fra Norsk Ornitologisk Forening 

7. Høringsuttalelse fra Øyangen Vel 

8. Høringsuttalelse fra Anders Braaten 

9. E-post fra Trond Øveren 

10. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

11. Høringsuttalelse fra Modum kommune 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 15/1534-76   Arkiv: Q62 &13  

 

Massedeponier - Ringeriksbanen og E16  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

172/16 Formannskapet 20.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedlagt dokument datert 06.09.16 angående massedeponier tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn: 

Formannskapet ba om en oversikt over massedeponier for å håndtere overskuddsmasser i 

forbindelse med E16 og Ringeriksbane. I sak 149/16 Oppstart av Vestsiden massedeponi 

Oppen gård vedtok formannskapet i punkt 6:  

 

I slike prosjekter er transportavstand kostnadsdrivende og godkjente deponier i umiddelbar 

nærhet av anlegget er derfor ønskelig. FS ber derfor rådmannen i samarbeid med vei/bane 

prosjektet fremme en oversikt over deponier for å håndtere overskuddsmasser fra Ringeriksbanen 

og E-16.  

 

 

Rådmannens vurdering 

I forbindelse med Ringeriksbanen og E16 vil det være behov for håndtering av en betydelig 

mengde med masser. Det er foreløpig usikkert hvor mye av disse massene som Ringerike må 

håndtere, blant annet på grunn av drivmetode og plassering av uttak. Kommunen har mottatt 

om lag 24 innspill som vil bli vurdert i prosessen fremover i tillegg til eventuelle nye innspill. 

Vurdering videre vil gjøres i samarbeid med fellesprosjektet for vei og bane.  
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Vedlegg 

Foreløpig rapport angående massdeponi, 06.09.16 

Temautredning i forbindelse med revisjon av kommuneplan, 18.08.15 sak 88/15 

Regional plan for masseforvaltning i Akershus, høringsdokument. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. Leder Miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 15/4556-6   Arkiv: PLN 405  

 

0605_405  detaljregulering for Tandberghøgda - oppstart av 

planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

173/16 Formannskapet 20.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_405 detaljregulering for Tanberghøgda. 

 

2. Veitrasé til Lisletta skal spilles inn og vurderes i kommuneplanens arealdel. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag  

Krakstadmarka AS ønsker oppstart av detaljregulering for området Tanberghøgda, beliggende 

sør-øst for Hønefoss sentrum. Formålet er å utvikle området til hovedsakelig tett og lav 

boligbebyggelse med mulighet for lavblokk nært sentrum. Planen kan bli et positivt bidrag til å 

sikre et variert boligtilbud i Hønefossområdet. Planen følger opp en videre utbygging av 

områdene i kommunedelplan for Krakstadmarka. En rekke tema må inngå i planarbeidet for å 

sikre en godt grunnlag for gode bomiljø. Planen forutsetter at veitrasé til Lisletta (FV 241) tas 

med videre og vurderes i forbindelse med revidering av ny arealdel til kommuneplan. I tillegg 

kan ikke byggestart tillates før oppstart av ny E-16 mellom Sundvollen og Styggedalen er 

igangsatt og sammenbindingsvei mellom nord og sør er sikret, ref. bestemmelsene i 

kommunedelplan for Krakstadmarka. 

 

Bakgrunn 

Kommunedelplan for Krakstadmarka ble vedtatt 30.06.2016, sak nr. 90/16 og det ligger 

dermed til rette for videre detaljregulering av området Tanberghøgda. Planområdet er i dag 

ubebygd og består av større skrånende flater med helning mot nordvest og med utsikt mot 

sentrale deler av Hønefoss. Andre deler av området består av nokså ulendt terreng med 

ravinedaler. Det er i kommunedelplanen anslått at det sørlige området som involverer 

reguleringsplan nr. 356-01 Tanberglia boligområde, og arealene innenfor Tanberghøgda kan 

omfatte om lag 350 boenheter.   
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Det hefter fortsatt innsigelser til vedtatt kommunedelplan knyttet til to større 

landbruksområder. Disse områdene ligger i den nordlige delen av området og Tanberghøgda er 

derfor ikke omfattet av dette.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Store deler av planområdet er ubebygd og består av skog, bekkedrag, raviner, åkrer og 

vegetasjonsbelter. Området består av større skrånende flater med helning mot nordvest og har 

utsikt mot sentrale deler av Hønefoss. En del av arealene består av produktiv skog og dyrkbare 

jordbruksarealer. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet utgjør i areal ca. 166 daa hvor det anslås et potensiale for ca. 250 boenheter, 

området grenser til den allerede vedtatte detaljplanen for Tanberglia boligområde. Det 

forutsettes en nokså tett og kompakt bebyggelse med opparbeidelse av infrastruktur og 

tilgjengelige lekearealer, i tråd med overordnet plan. Prosjektet slik forslagstiller beskriver det 

er i tråd med intensjonene i kommunedelplanen. Spesielt gjelder dette for utvikling av boliger 

som kan ligge tett på sentrum og samtidig ha natur og friluftsområder like ved. 

 

Det er i kommuneplanen et forventet behov for etablering av en barnehage innenfor 

kommuneplanen. Dette er det satt av et formål til i tilgrensende reguleringsplan for 356-01 

Tanberglia.  

  

Gjeldende planer 

Planområdet er i dag uregulert men avsatt til hovedsakelig boligformål i kommunedelplanen. 

For området gjelder både kommunedelplan for Krakstadmarka som ble vedtatt 30.06.2016, 

samt kommuneplanens bestemmelser.  Se vedlegg 5 og 6. Det er tillatt med boligbygging og 

offentlige tjenester innenfor området. Laveste tillatt utnyttelsesgrad er 40 % BRA og 

bebyggelsen skal tilpasses natur og landskap. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen øvrige planer under arbeid i området, men det jobbes videre med 

kommuneplanens arealdel som vil måtte fange om planens forslag til veitrasé.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Firma Krakstadmarka AS er forslagstiller.  

 

Det er ikke ansett at planen kommer inn under forskrift om konsekvensutredning etter plan – 

og bygningsloven. Rådmannen anser at utredningene i forbindelse med kommunedelplanen gir 

et godt grunnlag for å vurdere konsekvensene av planforslaget. Overordnet plan gir også 

føringer videre på detaljreguleringsnivå. Med dette grunnlaget anses det derfor at det ikke er 

behov for en full konsekvensutredning med planprogram.  

 

Det vises til vedlagte planavgrensning som i areal utgjør ca. 166 daa og vil grense inntil 

reguleringsplanen for Tanberglia i sydvest. Mot øst ligger Lisletta og RV 241 hvor 

avgrensingen utvides for å sikre flere alternative løsninger som kan knyttes om mot FV241. 

Traseen skal konkretiseres og vises før 1.gangs behandling. Forholdet til kommunedelplanen 

vil være viktig å følge opp slik at samlevei og eventuell annen infrastruktur opparbeides iht. 

rekkefølgekravene i kommunedelplanen. 
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Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke større private eiendommer, i all hovedsak 

landbrukseiendommer. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Det skal sikres planavklarte 

boligområder hvor 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Det skal tilbys gode og 

varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtyper, størrelse, beliggenhet og pris. 

Planforslaget anses å være i tråd med dette. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er områdene mot øst definert som LNF -

områder. Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel i forhold til ny vei mot 

Lisletta (FV 241).  

 

Kommunedelplan for Krakstadmarka 

Kommunedelplan for Krakstadmarka vedtatt 30.06.2016, legger føringer for utvikling av 

området. Det ligger inne flere klare rekkefølgekrav i kommunedelplanen som har konsekvenser 

for Tanberghøgda. Dette gjelder i stor grad krav om opparbeidelse av infrastruktur, miljø og 

støy. Kommunedelplanens § 10 pkt. 10 sier at før det gis igangsettingstillatelse for 

byggeområdene innenfor planen, skal ny E 16 mellom Sundvollen og Styggedalen være 

igangsatt. Sammenbindingsveien mellom nord og sør i planområdet, samt veien til Lisletta skal 

også sikre gjennomføring.  

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken er på grunn av veiforbindelse mot Lisletta ikke i tråd med overordna plan, og 

oppstartssaken legges derfor også fram for behandling i formannskapet. Dette iht. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartssaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

Det er i forbindelse med Kommunedelplan for Krakstadmarka gjennomført en kartlegging av 

naturverdier i områdene innenfor kommunedelplanens planområde. Dette gjelder 

gråor/heggeskog i flommark og i raviner, i tillegg til enkelte større trær. Bekkedragene skal i 

størst mulig grad være åpne og bevares. Se kommunedelplanens planbeskrivelse for nærmere 

detaljer og hvordan disse verdiene er ivaretatt og fulgt opp. 
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Nye arealer som tidligere ikke er vurdert skal vurderes og omtales videre i planprosessen. Det 

må foreligge en ROS-analyse som svarer ut hensynene etter naturmangfoldloven. 

 

Landbruk 

Innenfor planområdet er det landbruksarealer som skal vurderes og beskrives til 

1.gangsbehandling.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Utbygginga vil trolig gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Det må inngås utbyggingsavtale med 

kommunen for å få på plass aktuelle løsninger.  

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Planen anses i stor grad å følge opp kommuneplanens intensjon om sentrumsnær og variert 

boligutvalg i Hønefossområdet. Det vil være viktig å få på plass gode løsninger for vei og 

infrastruktur.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en privat detaljregulering er på til sammen ca. 166 dekar. 

Planavgrensningen tar med seg områdene som er satt av til bolig, offentlig formål og 

grønnstruktur/LNF i kommunedelplanen. Veitraseen er nokså fastlåst langs jordkanten og 

terrenget ved Tanbergmoen i østlig retning. Avgrensningen er noe mindre bundet av terreng og 

landbruksarealer nærmere Lisletta. Det er derfor lagt inn et bredere felt her for å vurdere 

nærmere hensiktsmessig utforming av tilkomstvei til FV 241.     

 

Eksisterende grøntstruktur 

Reguleringsplanen må følge intensjonene i kommunedelplanen for bevaring av grønnstruktur 

og opprettholde tilgangen til friluftsmuligheter.  

 

Skredfare 

Resultater fra stabilitetsvurderinger i Krakstadmarka utført av NGI 2012, viser at det ikke er 

registrert kvikkleire i områder avsatt til bebyggelse, men det må forventes at det kan være 

hengende grunnvann i massene. Det anbefales heller ikke å legge ut boliger i skråninger som 

har naturlig rasvinkel. I brattere områder der man ønsker terrassert bebyggelse må man i særlig 

grad foreta vurderinger om skredfare både ovenfor og nedenfor aktuelle tomter. Det stilles 

krav til ytterligere grunnundersøkelser i forbindelse med regulering og byggesak.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Rekkefølgekravene i kommunedelplan for Krakstadmarka er oppfattende. Sammenbindingsvei 

mellom planområdene i nord og sør må sikres for det gis brukstillatelse. 

Før det gis igangsettingstillatelse skal bygging av ny E-16 mellom Sundvollen og Styggedalen 

være igangsatt. Vei til Lisletta (FV241) samt vei frem til de enkelte delområdene skal også 

være på plass.  
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Påvirkning av landskapsbildet 

Planen legger opp til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for lavblokk. I forhold til 

terreng vil tiltak være synlig fra sentrum av og Hønefoss, og områdene rundt. Dette 

kompenseres noe med bebyggelse som trekkes noe tilbake og bevaring av vegetasjon der dette 

er mulig.  

 

Naturmangfold 

Som nevnt under avsnitt om naturmangfoldloven skal det gjøres vurderinger av potensielle 

naturverdier i området. Dette skal beskrives og vurderes i en ROS-analyse, samt 

planbeskrivelsen. 

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Etablering av inntil 250 boenheter vil øke behovet for handel, først og fremst i de 

sentrumsnære områdene av byen hvor det meste av handel skjer. Det legges opp til etablering 

av en mulig nærbutikk i den nordlige delen av Krakstadmarka, dette ligger ikke innenfor 

Tanberghøgda som planområde.  

 

Universell utforming 

Boligområdene er plassert på noe flatere arealer og disse skal tilfredsstille kravene om 

universell utforming i så stor grad som mulig.  

 

Lekearealer 

Det stilles krav om etablering av lekearealer som anvist i kommunedelplanen. Lekearealene 

skal være godt tilgjengelige i avstand og utforming. 

 

Idrett og friluftsliv 

Etablering av gangveier og gangbru vil gjøre idrettsarealene bla. i Schjongslunden mer 

tilgjengelige. Krakstadmarka har også turdrag og grøntarealer som skal sikres.    

 

Folkehelse 

Tilrettelegging for myke trafikanter med sammenhengende sykkel – og gangveier, bokvalitet, 

lek, samt tilgang på friluftsområder er viktig elementer i den videre planleggingen. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Lokaliseringen av området er sentrumsnært med muligheter for bruk av kollektivtrafikk. Det 

planlegges gang – og sykkelveier, samt energivennlige løsninger som fjernvarme. 

 

Samlet vurdering 

Det er positivt at Krakstadmarka AS ønsker å satse videre på å utvikling av områdene som en 

naturlig utvidelse av byen like sør-øst for Hønefoss sentrum. Rådmannen er opptatt av at 

planen bidrar til et variert utvalg av boliger og legger til rette for gode bomiljøer med nærhet til 

sentrum. Kommunedelplanen skal sikre en helhetlig utvikling av området som sørger for at 

viktig infrastrukturtiltak må gjennomføres i tråd med kapasitetsbehov. Planarbeidet kan starte 

opp nå slik at Ringerike har vedtatte boligområder på plass når ny E-16 blir igangsatt i 2019. 

Planen forutsetter også at kommuneplanens arealdel utreder og vedtar ny veitrase til Lisletta. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Søknad fra forslagsstiller, datert 11.05.2015 

4. Referat fra oppstartsmøte, datert 16.02.2015 

5. Rapport fra NGI, datert 28.02.2012  

6. Gjeldende kommunedelplan for Krakstadmarka , vedtatt 30.06.2016 

7. Kommuneplan for Ringerike kommune, (Arealdel) vedtatt 30.08.2008  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Fungerende leder: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 

 

*For øvrige relevante plandokumenter se lenke til kommunedelplan for Krakstadmarka 
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Arkivsaksnr.: 15/8029-18   Arkiv: PLN 204-04  

 

413 Lundveien - endring av reguleringsplan  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

174/16 Formannskapet 20.09.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_413 Detaljregulering for Lundveien vedtas. 

 

2. Reguleringsplan 204-03 Lundveien (vedtatt 14.11.06) oppheves ved vedtak av 

reguleringsplan 413 Lundveien. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 
Reguleringsplan 413 Lundveien innebærer endring av den gjeldende reguleringsplanen 204-03 

Lundveien. 

 

Endringen som ønskes gjennomført er omregulering av deler av friområdet, o_BLK i revidert 

plankart, til frittliggende småhusbebyggelse.  

 

Bakgrunn for planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i 

etablert boligområde. Planforslaget innebærer omregulering fra friområde til boligformål, noe 

en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Rådmannen har etter en 

helhetsvurdering ansett at det positive ved tiltaket veier tyngst, også med henblikk til 

tilgjengelige friområder i nærheten, og krav om tilrettelegging av gjenværende friareal. 

 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandling er følgende:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene om støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak for 

å oppnå tilfredsstillende støyverdier.  

 Fastsettelse av takvinkel og mønehøyde. 

 Innarbeide krav i bestemmelsene om sikringsgjerde mot jernbanen.  
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Innledning  
Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til 

boligformål i Lundveien. Hensikten er å bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i et 

etablert boligområde. Boligene skal være et tilbud for de som ikke har mulighet til å skaffe 

egen bolig, og skal etableres i rolige, etablerte boområder. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling, og består av:  

- Plankart, datert 22.08.16  

- Reguleringsbestemmelser revidert 02.08.16  

- Planbeskrivelse, revidert 19.08.16  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også vedlagt 

saksframlegg til 1. gangs behandling.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert gjennom reguleringsplan 204-03 Lundveien fra 14.11.06. 

Arealene som foreslås endret er regulert til friområde, øvrige arealer innafor 204-03 er regulert 

til kombinert bolig, allmennyttig formål og frittliggende småhusbebyggelse.  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangs behandling er: 

 Maksimal byggehøyde for gesims er 6,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå og 

takvinkel mellom 22˚-45˚. 

 Det skal innarbeides krav i bestemmelsene om at boligene skal ha støyverdier som ikke 

overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot jernbanen. Støygrensen 

gjelder også for fotballbanen. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier skal være 

gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 

 Krav om godkjent utomhusplan før igangsettingstillatelse i byggesaken kan gis. 

 Krav om godkjent teknisk plan for vann- og avløp før igangsettingstillatelse i 

byggesaken kan gis. 

 Det skal innarbeides krav om sikringsgjerde mot jernbanen. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 07.03.16, sak 29/16.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området det foreslås endringer for avsatt til 

friområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan. 

 



  Sak 174/16 

 

 Side 27 av 79   

 

Området det foreslås endringer for er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med stor 

verdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en vurdering av 

tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet skal være variert. Dette 

planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har begrensa muligheter. 

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016. 

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.16 – 02.05.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune 27.04.16  

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdene til kulturminner. De bemerker at de ikke kan se at 

reguleringsplanen vil virke inn på kulturminner. De har ingen merknader til planen. 

 

Miljørettet helsevern Ringerike kommune, 27.04.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.05.16 

1. Fylkesmannen bemerker at de ikke har fått tilsendt varsel om oppstart. 

2. Fylkesmannen er positiv til at det tilrettelegges for at vanskeligstilte skal ha mulighet til 

egen bolig.  

3. Fylkesmannen understreker viktigheten av tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye 

boligene og påpeker at det ikke kommer frem hvor ofte det går tog på denne 

strekningen eller hvor belastende dette området er med tanke på støy fra trafikken på 

jernbanen. Det bemerkes at ved tilrettelegging for støyfølsom bruksformål, som nye 

boliger og fotballbane, er det viktig at støy blir ivaretatt i tråd med Klima- og 

miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. 

4. Fylkesmannen mener at bestemmelsene må suppleres med krav om støydokumentasjon 

og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et behov for dette. Videre ber 

fylkesmannen om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle boliger skal ha 

støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 

jernbanen. Støygrensen gjelder også for fotballbanen. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de 

planlagte boligene. 

5. Ut fra sikkerheten til barn og unge som skal bruke fotballbanen, ber fylkesmannen også 

kommunen om å vurdere krav til oppføring av gjerde mot jernbanen og viser til 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og 

rundskriv T-2/08 – Om barn og planlegging. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Forslagstiller henviser til Rådmannens kommentar. 

2. – 
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3. Krav om støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et 

behov for dette, samt bruk av sikringsgjerde innarbeides i tråd med overordnede 

retningslinjer i bestemmelser. 

4. Se kommentar over. 

5. Område som vil være en buffersone mellom jernbanen og ballplass er i dag gjengrodd. 

Gjerde som går langs jernbanetraseen i dag ser ut til å være 1,80 m høyt. Eksisterende 

vegetasjon med supplering av nye trær vil danne en skjerm og sikring mot jernbanen. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen beklager uteblitt varsel. 

2. Fint. 

3. Rådmannen stiller rekkefølgekrav som sikrer tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye 

boligene og disse skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu. 

Jernbanestrekningen er per i dag lite trafikkert og forslagsstiller skal skjerme 

bebyggelsen med vegetasjonsskjerm. Innspill er for øvrig tilstrekkelig kommentert av 

forslagstiller. 

4. Rådmannen stiller krav i rekkefølgebestemmelsene om at retningslinjer for T-

1442/2012 skal tilfredsstilles og før det gis brukstillatelse skal evt. behov for tiltak 

iverksettes. 

5. Befaring gjennomført 30.06.16 av saksbehandlere fra Areal- og byplankontoret viser at 

Jernbanens gjerde eksisterer og at dette med små utbedringer vil tilfredsstille 

anmodningen fra Fylkesmannen om tilstrekkelig sikring mot jernbanen. 

Sikkerhetsgjerde forutsettes ivaretatt i rekkefølgebestemmelse. Det er dog en 

eksisterende sti gjennom gjerdet og over jernbanen, her har det tidligere eksistert en 

port. Jernbaneverket bør ta ansvar for denne overgangen i samband med opprydding av 

andre overganger langs banestrekningen. 

 

Jernbaneverket 09.05.16 

1. Jernbaneverket påpeker at grøntarealet som er regulert inntil Jernbaneverkets areal i 

planområdets sørvestre hjørne er i henhold til gjeldende plan. De ønsker allikevel å 

justere grøntarealet lengre bort fra jernbanen på bakgrunn av at de ikke kan tillate at 

sikkerhetssituasjonen langs jernbanen forverres. 

2. Jernbaneverket bemerker at ballplassens plassering som i planforslaget er plassert ca. 30 

meter fra jernbanen ligger i god nok avstand til jernbanen.  

3. Videre påpekes det at det ikke er nødvendig å benytte hele arealet mellom jernbane og 

ballplass til grøntareal og at det her etableres en buffersone hvor det i grensen mellom 

buffersone og ballplass opprettes et flettverksgjerde.  

4. Fletteverksgjerdet skal ha et minimum høyde på 1,8 meter og krav til gjerde må 

innarbeides i reguleringsbestemmelsene.  

 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Forslagstiller vil ta hensyn til ønske om justering av grøntareal, og en buffersone og 

krav om flettverksgjerde til etterretning og innarbeider det i bestemmelser og kart. 

2. Fint 

3. Flettverksgjerde eksisterer og buffersone etableres. 

4. - 
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Rådmannens kommentar: 

1. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

2. Fint. 

3. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

4. Flettverksgjerde mot jernbanen er intakt og tiltakshaver vil gjøre små utbedringer på 

dette. Det vil innarbeides som rekkefølgekrav i planbestemmelsene at sikkerhetsgjerde 

skal sikres etter de krav og standarder som jernbaneverket krever. 

   

Elsa Salcedo, Rune og Ceres Nystrand 02.05.16 

Salcedo og Nystrand mener at regulering som friområde er mer hensiktsmessig og ønsker ikke 

å få flere kommunale boliger i nærområdet.  

 

Forslagsstillers kommentar:    

1. Ved oppgradering av område samt etablering av ballplass vil området få økt kvalitet. En 

vegetasjonsskjerm vil bidra til at tiltaket i minimal grad vil påvirke tilliggende arealer.  

2. Plassering av boliger er lagt til et sted som allerede har et kommunalt betjent tilbud vil 

kunne bidra til at beboere i det nye tiltaket får tett oppfølging. 

3. Relativt små boliger med skjermede uteplasser og vegetasjon vil gjøre brukerne til liten 

sjenanse for nabolaget. 

4. Forslagstiller mener tiltaket burde være positivt for nærområdet. 

  

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Robert Christiansen 02.05.16 

Christiansen ønsker ikke flere kommunale boliger i området og bemerker at det har vært 

ubehagelige opplevelser med beboere fra de eksisterende kommunale boligene. Det blir også 

vist til at barn bruker friområdet hele året.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Se kommentar over. 

2. Forslagsstiller påpeker at grøntarealet blir oppgradert med en ballplass og vil få en 

bedre standard enn den har i dag. 

 

Rådmannens kommentar 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

 

 

Statens vegvesen, 15.07.16 

Statens vegvesen mener det bør vurderes om internvegnettet kan utformes for universell 

utforming slik at vegen får en slakere stigning enn 10 % og at alle parkeringsplassene utformes 

for bevegelseshemmede. 

Utover dette har Statens vegvesen ingen kommentar.  
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Forslagsstillers kommentar: 

Tiltaket vil ikke medføre endringer med eksisterende vei. TEK10 skal følges. 

 

Rådmannens kommentar: 

Utomhusplan, som skal foreligge innen igangsettingstillatelse i byggesaken kan gis, skal vise 

plassering og utforming av parkeringsplasser for bevegelseshemmede.  

Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

I uttalelsen fra Statens vegvesen bemerkes en feil i overskrift, det forutsettes at det menes Plan 

ID Lundveien 413, ikke Lundveien 143. 

 

Innsigelser 
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noe sosiale 

tjenester spesielt knyttet til omsorgsboliger. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Byggeplanene 

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpasset vanskeligstilte på boligmarkedet, i et 

sentralt beliggende boligområde i Hønefoss. Rådmannen mener det er positivt at boligene 

planlegges nært eksisterende kommunal institusjon og sentrumsnært slik at mulighetene for 

gange, sykling og bruk av kollektivtransport.  
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Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold 

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i 

boligstrøk. I dette tilfellet er det likevel vurdert å være hensiktsmessig å gjennomføre 

omregulering. Dette fordi området ligger nært tilsvarende friområder (omtrent 100-150 m fra 

langs boligvei), og fordi områder som i dag ikke har kjent bruk og ikke er opparbeidet. I 

planen ligger det krav om opparbeidelse av ballbane på det gjenværende arealet av friområdet. 

Det er viktig at adkomst til ballbanen ivaretas. Rådmannen mener derfor at planforslaget vil 

sørge for bedre tilrettelegging av resten av friområdet, og at utbygging på dette området kan 

anbefales. Det er også hensiktsmessig at boligene bygges nært eksisterende institusjon på 

nabotomta.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6.  

 

Infrastruktur 

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. En kommunal avløpsledning går gjennom 

det foreslåtte nye byggeområdet, denne må trolig flyttes. Det går også en privat vannledning 

gjennom det foreslåtte byggeområdet. Forholdet til denne må avklares med eier. Se krav i 

rekkefølgebestemmelsene.  

 

Det foreslåtte utbyggingsområdet har adkomst fra kommunal vei. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. 

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart planområde, datert 19.08.16 

2. Forslag til plankart, datert 22.08.16 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.08.16 

4. Planbeskrivelse, datert 19.08.16 

5. Høringsuttalelser 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Miljørettet helsevern 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Jernbaneverket 

- Elsa Salcedo, Rune og Ceres Nystrand 

- Robert Christiansen 

- Statens vegvesen 

6. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, datert 19.02.16 

7. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, datert 07.03.16 

8. Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

9. Gjeldende reguleringsplanbestemmelser 204-03 

10. Gjeldende plankart 204-03 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Elin Green 

Avdelingsleder Areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 15/8928-27   Arkiv: L12  

 

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan Fastsettelse av 

planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

175/16 Formannskapet 20.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Planprogram for «Kommunedelplan E16 Eggemoen– Nymoen», datert:01.08.2016 fastsettes i 

henhold til plan og bygningsloven §11-13 med følgende tillegg i punkt 7.1. Lokalt 

utviklingsmønster: «Avgrensning av nødvendig areal utredes og kartfestes.» 

Hensikten med endringen er å avklare hvilke arealer som kan utvikles uten å komme i konflikt 

med veiprosjektet. 

. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplan med tilhørende 

konsekvensutredning av ny trasè for E16 på strekningen mellom Nymoen og Eggemoen. 

Planbeskrivelsen gir føringer om hvilke temaer som skal utredes og hvordan disse vektes i det 

videre arbeidet med planen. Ny veilenke ventes å medføre bedret trafikksikkerhet på 

strekningen, trafikal avlastning av Rv.35 gjennom Hønefoss og raskere og mer forutsigbar 

reisetid på strekningen. 

Ringerike kommune var høringspart under offentlig ettersyn av planprogrammet og behandlet 

forslag til høringsuttalelse politisk.  

Statens vegvesen har justert forslaget til planprogram med bakgrunn i høringsuttalelsene og 

rådmannen anser at oversendte forslag til planprogram nå gir tilstrekkelig grunnlag for 

utarbeidelse av kommunedelplan. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Beskrivelse av saken fremkommer av saksframlegg til høring vedlegg 4 og planprogram. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5.2016 – 1.7.2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06.2016, hvor kommunen vedtok 

høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven skal planprogram fastsettes av 

kommunen. 

Det kom inn totalt 23 merknader som er kommentert i eget notat. Der merknadene er tatt til 

følge er planprogrammet endret. Endringene er vist med gul markering i forslaget for å bedre 

synligheten. Gul markering av endringene vil bli fjernet administrativt dersom planprogrammet 

fastsettes.  

Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til vurderingen av innspillene med unntak av 

innspill nr. 12 punkt 5. der Ola Tronrud AS ber om at det legges opp til en parallell utvikling 

av næringsparken og planlegging av ny E-16. Punktet samsvarer med kommunens vedtak der 

Statens vegvesen anmodes om snarest å avklare hensyn som muliggjør videre planlegging og 

utvikling av næringsområder på Eggemoen. Statens vegvesen har svart opp punktet med at 

utvikling av næringsområdet kan skje parallelt med veiplanen så lenge næringsområdet ikke 

kommer i konflikt med veikorridorene. Rådmannen anser at planprogrammets punkt 7.1, der 

det går fram at det totale arealbeslaget skal utredes, kan dekke opp hensynet, men at det med 

fordel kunne vært presisert noe nærmere slik at det går klart fram at dette også gjelder 

utstrekningen av korridorene. 

 

 

 

Endringer etter høring 

Med bakgrunn i høringen er det gjort følgende endringer av planprogrammet: 

5.4.2 Tre korridorer utredes videre. Fremtidig bruk av eksisterende veg som erstattes av ny 

veg skal belyses for alle alternativer. Tatt inn etter oppfordring fra formannskapet. 

Punkt 5.4.3 som tar for seg alternativ med å gå videre med kun ett alternativ tas ut da det er 

konkludert med at korridor 1,2 og 3 bør utredes. 

6.2.2Nærmiljø og friluftsliv. Er endret ved at det tas inn at miljødirektoratets metodikk for 

kartlegging av friluftsområder skal vurderes (etter anmodning fra Ringerike O-lag) 

6.2.5 Naturressurser. Endres ved at det tas inn at det skal beregnes direkte og indirekte 

båndleggelse av grusressurser som følge av tiltaket (etter anmodning fra Direktoratet for 

mineralforvaltning) og at hensynet til miljømålet om god økologisk tilstand i vannforekomster 

legges til grunn (Fylkeskommunen i Buskerud. 

7.1 Lokalt utviklingsmønster. Endres ved at det tas inn at konsekvenser for utvikling av 

næringsliv skal vurderes i dialog med aktørene på Eggemoen. 

8.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen. Endres ved tillegg om at regionalt planforum 

skal brukes til å presentere og drøfte kommunedelplanen før offentlig ettersyn. 

 

 

 

Økonomiske forhold 

 Planen anses ikke å få direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Planen vil imidlertid 

kunne påvirke trafikkstrømmene i og rundt Hønefoss vesentlig og vil indirekte kunne påvirke 

handel. Det må forutsettes at strekningen blir bompengebelagt noe som vil kunne påvirke 

handelsmønsteret mellom Jevnaker og Hønefoss. 

I forbindelse med fremføringen av veien vil det kunne være samdriftsfordeler ved fremføring av 

kommunal infrastruktur, f.eks. vann og avløpsrør. Dette vil kunne medføre besparelser i 

forhold til etablering av slik infrastruktur senere, men forutsetter at eventuelle prosjekter der 

samdriftsfordel kan oppnås blir bevilget nødvendige midler for gjennomføring. 
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Behov for informasjon og høringer 

 I tillegg til lovpålagte høringer legges det opp til informasjonsmøter i planprogrammet. 

Ettersom de ulike alternativene vil ha ulike konsekvenser vil det bli gjort en vurdering av 

behovet for informasjonsmøter med velforeninger og andre interessenter.   

 

Alternative løsninger 

 Valg av løsning innenfor korridorene som utredes vil bli gjort senere på grunnlag av 

resultatene fra utredningsarbeidet. Kommunen vil få forslag til valg av trasè til politisk 

behandling. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at fremlagte planprogram har i seg de nødvendige temaer og gir et godt 

grunnlag for utarbeidelse av forslag til kommunedelplan for E16 på strekningen mellom 

Nymoen og Eggemoen. 

Utbedring av veglenka mellom Nymoen og Eggemoen vil kunne avlaste Hønefoss sentrum for 

gjennomgangstrafikk og sammen med prosjektet Olimb- Eggemoen bedre forbindelsen mot 

Gardermoen og andre sentrale områder på nord-øst landet. Dette vil være positivt for 

Ringerike. 

Prosjektet vil også kunne få negative konsekvenser for friluftsliv og beboere/næringsdrivende 

som berøres av ny veg. Det er utfordrende å vurdere disse konsekvensene før endelig vegtrasè 

er bestemt. I tiden frem til endelig vedtak vil prosjektet gi en stor usikkerhet og sannsynligvis 

begrense mulighetene for bruken av arealer som kan bli berørt. Dette er svært uheldig i forhold 

til ønsket utvikling og rådmannen ser derfor en rask og god prosess som svært viktig. 

Veien vil kunne legge begrensninger på bruken av nærliggende arealer, noe som kan få stor 

betydning både for beboere, grunneiere og næringsdrivende langs traseen som blir valgt. Her 

vil det kunne oppstå interessekonflikt mellom regionale interesser om et effektivt overordnet 

veinett og mer lokale interesser om næringsutvikling, konsekvenser for innbyggere og 

tilknytningen mellom Jevnaker og Hønefoss. For å samordne interessene på en god måte anser 

rådmannen at dialog mellom partene vil være svært viktig i denne saken. 
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Vedlegg 

Forslag til Planprogram datert 01.08.2016 

Oppsummering av merknader datert 19.08.2016 

Oversendelsesbrev. 

Protokoll behandling i Formannskapet 

Saksframlegg til høring av planprogram 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2016 

 

 

 

Tore Isaksen 

  

 

rådmann 

 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 15/9001-42   Arkiv: 144 &37  

 

Kommunal planstrategi 2016-2020 Endelig behandling 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

176/16 Formannskapet 20.09.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal planstrategi 2016 – 2020 for Ringerike vedtas. 

 

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi skal vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Kommunen har innhentet synspunkter fra 

statlige og regionale organer, nabokommuner og forslag til vedtak i kommunestyret er gjort 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets endelige behandling. Planstrategien er oppdatert i 

forhold til viktige synspunkter som er kommet inn.  

 

Innledning / bakgrunn 

I starten av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal 

prioritere i kommende 4-årsperiode for å møte kommunens behov. 

 

Beskrivelse av saken 

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i 

fireårsperioden. Herunder skal det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. 

Tidligere var det krav om rullering av kommuneplanen hvert fjerde år, men nå skal kommunen 

kun vurdere om det er behov for revidering. 

Planstrategien bør drøfte strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Dette er en strategi som omfatter hele 

kommunens virksomhet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.2015. Forventningene skal legges til grunn for kommunenes arbeid med 

planstrategier og annet planarbeid. Forventningene har tre hovedkapitler: 

I. Gode og effektive planprosesser 

II. Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 
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III. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 

Juridiske forhold  

Planstrategien er ikke en plan, og har ikke de samme prosesskravene som planer etter plan- og 

bygningsloven. Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for kommunens 

prioritering av planoppgaver. Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av perioden etter 

behov. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen og kan fravikes hvis det er gode 

grunner for det. Kommunen kan også når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over 

planstrategien. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den ordinære planprosessen 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2013. 

 

Økonomiske forhold 

Det er budsjett og handlingsprogram som omhandler kommunens økonomiske forhold. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Etter formannskapets vedtak 16.02.2016 har rådmannen gjort følgende:  

 Oversendt brev til statlige og regionale organer, samt nabokommuner for å innhente 

synspunkter jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Frist for innspill var 23.03.2016. 

 Informasjon om arbeidet med planstrategi er lagt ut på kommunens nettside, i tillegg til 

annonsering i lørdagsannonsen i Ringerikes blad 27.02.2016. 

 Temamøte ble avholdt som en del av formannskapets møte 15.03.2016 sammen med 

oppdatering av status, dette ble tatt til orientering. Følgende innspill følger saken: 

Runar Johansen p.v.a. Ap, H, Krf og V: 

«Kommunen står ovenfor store utfordringer i årene fremover og mange planer er under arbeid. 

Vi ser derfor behovet for oppfølging av kommunens samfunnsdel i planperioden. Dette for at 

samfunnsdelen er ajour med ønsket og nødvendig utvikling.» 

Inger Kammerud: 

«I sammenheng med arbeidet med arealdelen er det viktig å revidere/fornye temaplanene som 

omhandler grønnstrukturen og sykkelplanen.» 

 Formannskapet er orientert om innspill fra statlige og regionale myndigheter og 

tilbakemelding fra nabokommuner.  

 Saken ble tatt opp i regionalt planforum 08.03.2016. På møtet var fylkeskommunen, 

fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunen representert. 

 Saken ble behandlet i de tre hovedutvalgene i marsmøtene: 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

1. Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 tas til orientering. 

2. Regionalt plankontor må på plass snarest og tas med i planleggingen. 

3. En evt. kommunereform (sammenslåing av flere kommuner) må hensyntas i planstrategi 

dokumentet. 

De to andre utvalgene tok forslag til planstrategi enstemmig til orientering. 

 Formannskapet og kommunestyret behandlet forslag til kommunal planstrategi på sine 

møter henholdsvis 21. og 30. juni, der det ble vedtatt å gjøre planstrategien offentlig 

kjent med frist for endelig behandling i kommunestyret 29.september 2016. 

 Annonsering i Ringerikes blad 5.07.2016.
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Rådmannens vurdering 

Noe av selve hensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid målrettet 

og ikke mer omfattende enn nødvendig. I regionalt planforum fikk også kommunen råd om å 

bruke planstrategien til å gjøre en streng prioritering. Rådmannen støtter dette, og mener at det 

i perioden framover vil være avgjørende for Ringerike å avgrense og prioritere de viktigste 

planoppgavene. 

I innspillene til planstrategien har det kommet forslag om flere planoppgaver som ikke er 

foreslått prioritert i forslag til planstrategi. Rådmannen ønsker å avgrense arbeidsoppgavene 

slik at de viktigste planene prioriteres og gjennomføres raskt. 

Noen av innspillene har rådmannen sett på som råd i forhold til andre planarbeider. 

 

Det er inntatt noen endringer i tråd med innspill fra myndigheter, nabokommuner og etter 

politiske vedtak ved behandling av strategien.  

 

Det er ikke kommet inn kommentarer etter kommunestyrets vedtak 30. juni 2016 om å gjøre 

planstrategien offentlig kjent. 

 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i kommende periode. Dersom det 

underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som er angitt i 

planstrategien, kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke 

nødvendigvis være behov for en formell revidering av vedtatt planstrategi. 

 

 

 

Vedlegg 

Ringerike kommune – kommunal planstrategi 2016-2020, datert 01.09.2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. leder Miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Arkivsaksnr.: 16/351-1   Arkiv: 231 M  

 

Tilknytning til offentlig vann og avløpsnett Maks beløp ved 

tilknytning til offentlig vann og avløpsnett 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

177/16 Formannskapet 20.09.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Maksimalt kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til kommunal vannforsyning og avløpsanlegg, begrenses til 2G (folketrygdens 

grunnbeløp x 2) pr bolig i forbindelse med hovedledningsprosjekter. 

 

 

 

Sammendrag 
 
Ringerike kommune skal gjennom handlingsprogrammet investere store beløp i vann og 

avløpsprosjekter.  Samtidig er det en pågående prosess med utskiftning av dårlig ledningsnett 

og tilknytning av boliger til offentlig vann og avløpsnett. 

 

Kommunen har som hovedmål for avløp at:  

 

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon som er tråd med 

gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dett er en 

opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi» 

 

«Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg» som trådte i kraft 13.9.2009 gir 

lokale bestemmelser. Forskriftens §11 lyder; 

 

«Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte 

innhentes tillatelse for det etter på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2010. 

Utslippene kan imidlertid bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt». 

 

Svært mange av kommunens vel 4 000 spredte utslipp rammes av forskriftens §11 og vil på 

sikt bli pålagt å etablere godkjent avløpsløsning etter dagens krav eller knytte seg til offentlige 

ledninger. 
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Derfor, når kommunen sanerer eksisterende ledningsnett eller legger vann og avløpsledninger 

til nye områder, kreves tilknytning for eksisterende boliger med lokale utslippsløsninger. 

Lovhjemmel for dette kravet finnes i Plan og bygningsloven (§27-1,2) og i Forurensningsloven 

(§23). 

 

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune anvender «Standard abonnementsvilkår for 

vann og avløp» for å regulere rettigheter og plikter i forhold til sine abonnenter på vann- og 

avløpsområdet. Her defineres vann- og avløpsledninger fra tilknytningspunkt på kommunal 

hovedledning og fram til den enkelte bolig/bygg som boligeiers ansvar.   

 

Kostnadene ved etablering av stikkledninger kan være svært forskjellige for den enkelte bolig. 

Trasé for kommunens hovedledninger blir valgt ut i fra en rekke kriterier som 

anleggskostnader, fremtidige driftskostnader, fremtidig tilgang for vedlikehold og utskiftning 

men også behovet for å få flest mulig tilknyttet offentlige løsninger. 

 

Likevel vil lengden på private stikkledninger og grunnforholdene de skal legges i variere, slik at 

kostnadene kan bli svært ulike. 

 

Da oppstår spørsmålet om hvor mye en huseier må betale for sin stikkledning og hva som bør 

være maksimal kostnad. 

 

 

Beskrivelse av saken 
  

Vanlig praksis ved gjennomføring av vann og avløpsanlegg har vært at kommunen har 

prosjektert og tatt inn i anbudsdokumentet prising og gjennomføring av stikkledninger fra 

offentlig hovedledning og inn til bolig. 

  

Huseier får da tilbud fra kommunen om at stikkledninger kan utføres ved hjelp av kommunens 

entreprenør mot fakturering av påløpte kostnader. Huseier står for øvrig fritt til å velge 

kommunens entreprenør eller en privat entreprenør. 

 

Velger man å gå for kommunens entreprenør utarbeides det en stikkledningsavtale mellom 

kommunen og huseier om stikkledningens trase og kostnader. 

  

For de boligene som velger å ikke benytte seg av kommunens tilbud, blir registrert og 

oversendt utslippsmyndigheten i kommunen for en konkret behandling i forhold til lov og 

forskrift. 

 

Plan og bygningsloven har formuleringen «Når offentlig vannledning1 (avløpsledning2) går 

over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning 

som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen1 (avløpsledningen2).» 
1 §27-1, 2 §27-2 

 

I begge paragrafer heter det også «Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med 

uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en 

annen ordning.» 
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Her er det uttrykket «over nærliggende areal» som ofte gir grunnlag for vurdering av 

«uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn». Loven gir ikke definisjon på nærliggende 

areal. Det er heller ikke trukket opp klare retningslinjer i rettspraksis eller forvaltningspraksis.  

Imidlertid sier KRD – 93/3328 at «en avstand på 300-600 m ikke kan anses urimelig». KRD 

98/76 nevner også at «en avstand på 500 m vil ligge innenfor begrepet nærliggende areal» 

 

Flere sammenlignbare kommuner, deriblant Drammen kommune har lagt seg på en linje som 

tilsier at boligeier kan måtte påregne å få kostnader opptil 2G forbundet med etablering av 

stikkledninger. 1G er kr 92 576 pr 1.mai 2016.  

 

Beløpet er basert på en vurdering av gjennomsnittlig kostnad for å etablere en godkjent lokal 

utslippsløsning (minirenseanlegg). Gjennom å legge folketrygdens grunnbeløp (G) inn som 

faktor, oppnår man at maksimalbeløpet følger kostnadsutviklingen i samfunnet og er en 

forutsigbar størrelse over tid og som sikrer likebehandling i et langt tidsperspektiv. 

 

Ringerike kommune har de siste årene benyttet denne praksis som veiledende og rådmannen 

vurderer at det er behov for å etablere en standard for disse forholdene når kommunen går inn i 

en periode med forventet høy utbyggingstakt. 

 

Kommunen har tidligere også i noen tilfeller gitt tilskudd til private for å få på plass 

stikkledninger der kostnadene har oversteget et maksbeløp. Vurderingen her har vært «særlige 

hensyn» med sårbare vannmiljøer (Steinsfjorden) i KUR – prosjektet hvor en øvre grense for 

kostnader til stikkledninger var satt til kr 75.000,- 

 

Prinsippene i selvkostregimet tillater ikke å benytte abonnentenes penger til å gi tilskudd til 

private stikkledninger. Eventuelle tilskudd må derfor dekkes av kommunens ordinære 

driftsmidler. 

 

I tillegg til kostnader med stikkledninger kommer kommunens tilknytningsavgifter. 

 

Tilknytningsavgiften er: 

Tilknytning Beløp uten mva 

Vann 9 000.- 

Avløp 10 800.- 

Vann- og avløp  18 000.- 
 

Satsene kan reguleres av kommunestyret hvert år. 

 

 

Juridiske forhold  
 

Pålegg om tilknytning av boliger til offentlig ledningsnett kan som nevnt gjøres med hjemmel i 

to lovverk, Plan og bygningsloven eller Forurensningsloven. Forskjellige situasjoner fanges opp 

i lovverket; 

 

Plan og bygningslovens §§ 27-1 og  27-2 gir hjemmel til å pålegge tilknytning til offentlig 

ledningsnett når offentlig ledningsnett går over eiendommen, eller i veg som støter til den, eller 
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over nærliggende areal.   §§27-1 og 27-2 gjelder ikke fritidsbebyggelse med mindre dette er 

vedtatt i planbestemmelser i kommune- /reguleringsplan. 

 

Forurensningslovens § 23 omhandler rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg. 

Forurensningslovens § 7, fjerde ledd, om plikt til å unngå forurensning kan også gi pålegg om 

tilknytning til kommunalt nett. 

 

Når kommunen separerer (skiller overvann og avløp) kan huseier pålegges å oppgradere sine 

avløpsledninger dersom disse ikke holder tilfredsstillende kvalitet for å unngå forurensning. 

Hjemmel for dette finnes i forurensningslovens § 22. 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen ønsker med denne saken å etablere klare retningslinjer for hvilke kostnader som 

kan pålegges den enkelte huseier for etablering av stikkledninger for vann og avløp. 

 

Når kommunen planlegger og fremfører nye vann- og avløpsanlegg så ønsker man å tilknytte 

flest mulig til offentlig ledningsnett.  Offentlig ledningsnett planlegges ut fra at man ønsker å få 

tilknyttet flest mulig samt ryddet opp i dårlige ikke godkjente avløpsanlegg. 

 

Det vil alltid være slik at endepunktet eller tilknytningspunkt for vann- og avløpsledninger og 

avstand til boliger vil variere.  Kostnadene vil således variere ut fra hvilke forutsetninger man 

har til grunnforhold, avstand, grunnerverv etc.  

 
Rådmannen mener at en kostnad opp mot 2G er akseptabel for en boligeier å betale som 

maksimal kostnad for etablering av stikkledninger for vann og avløp. Etablering av et 

minirenseanlegg for en bolig koster et sted mellom kr 150.000,- og kr 200.000,- og huseier vil 

i tillegg ha kostnader forbundet med serviceavtaler og driftskostnader med anlegget. Sett over 

livsløpet for de to alternative løsningene, vil kostnadene samlet være omtrent på samme nivå.  

 

Rådmannen ser at tilknytningsplikt for eksisterende bebyggelse kan oppleves som mer 

tyngende for eiendommens eier, enn tilknytningsplikt for nybygg. Særlig siden eksisterende 

bebyggelse allerede har en avløpsløsning og at kostnaden kan bli større når arbeideidene ikke 

gjøres i forbindelse med oppføring av bygget. 

 
Begrepet «uforholdsmessig stor kostnad» sammen med begrepet «særlige hensyn» vil være 

avgjørende for om kommunen kan unnta fra tilknytningsplikten og dermed godkjenne en annen 

løsning. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret gjennom vedtaket signaliserer langsiktighet og 

likebehandling for kommunens huseiere/abonnenter. 
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Vedlegg 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.07.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/2145-4   Arkiv: 000 &13  

 

Høring - Ny kommunelov NOU 2016:4  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

178/16 Formannskapet 20.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune støtter Kommunesektorens Organisasjon i sin høringsuttalelse om ny 

kommunelov, samt forslaget om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister 

mellom stat og kommune, og forslag til ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b. 

 

Ringerike kommune gir følgende tilbakemelding på spørsmålene som stilles i debattgrunnlaget:  

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Dagens kommunelov trådte i kraft 1. januar 1993. Loven har blitt endret en rekke ganger, men 

det har aldri vært noen gjennomgripende revisjon av loven i de årene den har virket. 

 

Det er flere årsaker til at man nå ønsket en helhetlig gjennomgang av loven.  

 

Kommunelovutvalget la den 10. mars 2016 frem NOU 2016:4 Ny kommunelov, og 

kommunal- og moderniseringsutvalget sendte utredningen på høring 6. april 2016. 

Fristen for å komme med høringssvar til KMD er satt til 6. oktober 2016. 

 

Dersom kommunen velger å levere sin høringsuttalelse via KS, er fristen satt til 27.09.2016.  

Svaret skal da sendes KS via eget fylke. 

 

Det er således opp til kommunen om man vil sende høringsuttalelsen direkte til KMD eller via 

KS. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunelovutvalget foreslår at grunnstammen i dagens kommunelov videreføres. 
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Utvalget mener at forslagene til endringer vil bidra til å styrke det kommunale selvstyret, 

forbedre egenkontrollen hos kommunene, inkludert styring og kontroll av virksomheter som 

utfører oppgaver for kommunene, og forenkle reguleringen av kommunesektoren. 

 

I forbindelse med lovforslaget har KS utarbeidet et faglig debattgrunnlag for høringsarbeidet til 

hjelp i den enkelte kommune/ fylkeskommune og som innspill fra medlemmene til behandling i 

KS’s egne organer.  

Debattgrunnlaget følger i hovedsak oppbyggingen i lovforslaget, og det er ønskelig at 

høringssvarene refererer til kapitlene i kommunelovutvalgets utredning.  

Debattgrunnlaget gjør rede for utvalgets nye forslag, og forslag til endringer i dagens 

kommunelov.  

 

Debattgrunnlaget kommer med foreløpige vurderinger og anbefalinger fra administrasjonen i 

KS, og kommer også med spørsmål det er særlig aktuelt å få tilbakemeldinger på fra 

kommunene. KS vil se på tilbakemeldingene fra kommunene i forbindelse med deres 

høringssvar og utarbeidelse av dette.  

Spørsmålene som stilles i debattgrunnlaget, og som kommunen må ta stilling til er følgende: 

 

Spørsmål 1: Hvordan bør lovfesting av prinsippene av forholdet mellom stat og kommune 

utformes? (kap.4.9) 

 

Spørsmål 2: Bør folkevalgte organer være uttømmende regulert i kommuneloven, eller bør 

kommunestyret kunne opprette andre folkevalgte organer enn de som er omtalt i lov? 

Bør kommunestyret ha anledning til å delegere myndighet til å opprette utvalg til for 

eksempel formannskapet? 

Bør formannskapet kunne opprette arbeidsutvalg, på samme måte som utvalgene kan det?  

Bør arbeidsutvalg kunne bestå av andre enn utvalgets egne medlemmer? 

Bør kommunestyret ha adgang til å velge ansatte som medlemmer av felles folkevalgt nemnd i 

vertskommunesamarbeid? ( kap. 8.4 og 8.6) 

 

Spørsmål 3: Bør kommuneloven åpne for direkte valg av og utvidet myndighet til ordfører?   ( 

kap.10) 

 

Spørsmål 4: Skal ordfører kunne suspenderes eller fratas vervet, og bør i så fall ordfører og 

varaordfører behandles likt? ( kap. 12) 

 

Spørsmål 5: Bør krav til kjønnsbalanse også knyttes til sammensetningen av organet som 

helhet, og ikke bare til det enkelte listeforslag, og bør i så fall kandidatene fra det 

underrepresenterte kjønn rykke opp fra den listen som har fått flest stemmer eller færrest 

stemmer? ( kap. 13) 

 

Spørsmål 6: Er regelverket om parlamentarisme godt utformet? ( kap. 9) 

 

Spørsmål 7: Bidrar lovforslaget til en tilfredsstillende klargjøring av folkevalgtes innsynsrett 

og taushetsplikt? ( kap. 15) 

 

Spørsmål 8: Bør kommunestyret har adgang til å fastsette andre saksbehandlingsregler, 

inklusive regler om åpenhet for et organ enn det som følger av loven?  
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Er det behov for en hjemmel for å kunne lukke møter hvor kommunen mottar informasjon fra 

kommunens advokat? 

Bør det være adgang til å sladde sakslister og møteprotokoller ved slike møter? 

Er det andre tilfeller hvor kommunen eventuelt kan ha behov for å sladde sakslister og 

møteprotokoll? 

Bør det være adgang til å lukke møter i en innledende fase av saksbehandlingen hvor 

folkevalgte har behov for orientering/opplæring i en konkret sak? ( kap. 16) 

 

Spørsmål 9: Bør en kommune fortsatt kunne overlate oppgaver også av prinsipiell karakter til 

et selskap? ( kap.8.7) 

 

Spørsmål 10: Virker utvalgets forslag til utvidet informasjonsplikt rimelig? ( kap. 6) 

 

Spørsmål 11: Er terskelen for innbyggerforslag for høy?  

 

Er utvalgets forslag om folkeavstemming dekkende? 

Bør det være en generalbestemmelse om innbyggerdeltakelse? 

Bør det lovfestes medvirkningsordninger for innbyggerne generelt eller særskilte grupper? 

Bør slike medvirkningsordninger i tilfelle reguleres som folkevalgte organer eller som 

innbyggerdeltakelse? ( kap. 7) 

 

Spørsmål 12: Bidrar presiseringene i lovforslaget i tilstrekkelig grad til en tydeliggjøring av 

folkevalgte og administrasjonens ulike roller? 

Hva bør være tittelen på øverste administrative leder? ( kap. 8.5 og 8.6) 

 

Spørsmål 13: Bør kommunene få plikt til å avlegge konsernregnskap når tjenesteproduksjon 

er lagt til hel- eller deleide virksomheter utenfor kommunen som juridisk enhet? ( kap. 19.5) 

 

Spørsmål 14: Er det behov for en adgang til lånefinansiering av investeringer i selskaper?        

( kap. 19.8) 

 

Spørsmål 15: Bør kommunestyremedlemmer og medlemmer i toppledergruppen ikke lenger ha 

adgang til å velges til styret i kommunale foretak? ( kap. 11) 

 

Spørsmål 16: Er det riktig å stille krav om representantskap som forutsetter at alle deltagerne 

er representert?  

Bør begrepet interkommunalt samarbeid erstattes med begrepet kommunesamarbeid?         

 ( kap. 18) 

 

Spørsmål 17: Bør minimumskravet øke fra tre til fem medlemmer, og bør det lovfestes at mer 

enn ett kommunestyremedlem sitter i kontrollutvalget? ( kap. 25) 

 

Spørsmål 18: Bør adgangen til å inngå avtale med annen revisor oppheves? ( kap.26) 

 

Spørsmål 19: Er bestemmelsene om internkontroll i kommuneloven til erstatning for 

internkontrollreglene i særlovene godt nok utformet? 

Bør det stilles krav om at rapporteringen til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll 

og tilsyn gjøres i årsberetningen? ( kap. 24) 
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Spørsmål 20: Bør kommuneloven inneholde en bestemmelse om gjennomføring av kommunalt 

tilsyn? I tilfelle: Er prinsippene om likebehandling, uavhengighet og dokumentasjon gode? ( 

kap. 28) 

 

Spørsmål 21: Bør det innføres en terskel for hva fylkesmannen kan kreve av dokumentasjon 

og meldinger i forbindelse med tilsyn? ( kap. 29.2) 

 

Fra KS blir det bedt om at kommunelovutvalgets forslag og debattgrunnlaget ses i 

sammenheng med spørsmålet om å etablere en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister 

mellom stat og kommune, og en ny bestemmelse § 10 b i kommuneloven. 

 

Tvisteløsningsmekanisme:   Ringerike kommune har allerede behandlet spørsmålet om 

etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune m.m. som 

sak 44/16. KS har avgitt høringsuttalelse datert 23.02.2016, og Ringerike kommune støttet KS 

i deres uttalelse. 

 

Kommuneloven § 10 b: KMD har tidligere sendt ut forslag til ny § 10 b i kommuneloven 

om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse. 

 

KS har avgitt høringssvar datert 27.05.2016 vedrørende ovennevnte foreslåtte § 10 b. KS 

mener forslaget om å samle medvirkningsordninger i kommuneloven ikke bør behandles i et 

separat løp, men vurderes sammen med forslaget til ny kommunelov. KS mener det er 

formålstjenlig å samle regler om kommunal organisering i kommuneloven, i stedet for regulert i 

særskilte lover. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er enig i den foreløpige vurderingen og anbefalingen fra administrasjonen i KS som 

fremkommer i debattgrunnlaget.  

 

Når det gjelder hvilken tittel øverste leder for den samlede kommunale administrasjon skal ha, 

er det i dagens kommunelov ikke noe krav om bruk av en spesiell tittel.  

Spørsmålet blir drøftet i utredningen under punkt 8.5.2.2. I debattgrunnlaget blir dette omtalt 

på side 45, og er ett av de spørsmål man ber kommunene å ta stilling til. 

Flertallet i utredningen går inn for at tittel på øverste leder bør lovfestes som fast tittel. 

Flertallet understreker at tittelen bør være kjønnsnøytral. Flertallet går inn for å lovfeste tittelen 

kommunedirektør.  

Mindretallet foreslår at loven kun omtaler stillingen som leder av kommunens administrasjon, 

og så får det være opp til den enkelte kommune hva slags tittel den enkelte kommune ønsker å 

benytte. 

Rådmannen er av den oppfatning at tittelen rådmann er en innarbeidet tittel, og ser ingen grunn 

til at dette bør endres.  Rådmannen vurderer således at det bør være opp til den enkelte 

kommune å avgjøre hvilken tittel som skal brukes på den øverste leder. 

 

Under punkt 4.8 i debattgrunnlaget blir det stilt spørsmål om det kan være behov for en 

hjemmel for å kunne lukke møter hvor kommunen mottar informasjon fra kommunens advokat. 

Videre om det bør være adgang til å sladde sakslister og møteprotokoller ved slike møter. 
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I dagens kommunelov kan møter lukkes med hjemmel i § 31 nr. 5. Det er da to vilkår som må 

foreligge; det må foreligge tungtveiende offentlige interesser som tilsier at møtet bør lukkes, 

samt at det må komme frem opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlighet 

dersom de hadde stått i et dokument.  

 

Om et møte kan lukkes etter § 31 nr. 5 når et folkevalgt organ skal ha møte med kommunens 

advokat vil bero på en konkret tolkning som kan være vanskelig, og med en usikker 

konklusjon.  

 

På denne bakgrunn mener utvalget at disse saker bør kunne behandles for lukkede dører 

dersom organet mener det er forhold ved saken som tilsier at det er grunn til det. Det foreslås 

derfor en egen bestemmelse om dette jf. § 11-5, 3 ledd. 

 

Som en følge av § 11-5, 3. ledd blir det videre foreslått at saken kan sladdes på sakslisten, og i 

møteboken som gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

 

Ved muligheten for sladding som foreslått vil det måtte være to versjoner av sakslisten og 

møtebok, en ordinær med all informasjon og en offentlig versjon. 

 

Rådmannen ser positivt på det å få egen hjemmel for å kunne lukke møter hvor man skal motta 

informasjon fra kommunens advokat. Dette fordi advokater har en lovbestemt taushetsplikt 

relatert til de råd advokater gir klienter. Ved å lukke møtene ivaretas denne taushetsplikt. 

 

Når det gjelder forslaget om etablering av tvisteløsningsmekanismer viser rådmannen til at 

kommunen allerede har behandlet spørsmålet om etablering tvisteløsningsmekanismer, og har 

støttet KS høringsuttalelse.  

 

Når det gjelder forslaget om ny kommunelov § 10 b anbefaler rådmannen å støtte KS sitt 

høringssvar. 

 

Rådmannen anbefaler således formannskapet å støtte de anbefalinger KS kommer med 

vedrørende ny kommunelov. Rådmannen anbefaler videre at formannskapet svarer ut de 

spørsmål som blir stillet i debattgrunnlaget. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Else-Gro Warp 
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Vedlegg 

Utredning: ny kommunelov 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9da72a7f8f38486e81509be0b2f4818b/no/pdfs/nou2

01620160004000dddpdfs.pdf 

 

Debattgrunnlag: 

http://www.ks.no/contentassets/f3dea1b78bdf48eb913d9d37e0fb456f/kommuneloven-

debattgrunnlag-juni2016.pdf 

 

Høringssvar fra KS 

http://www.ks.no/globalassets/horing-rad-090616.pdf 
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Arkivsaksnr.: 16/3882-2   Arkiv: Q13 &38  

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 

2018-2021  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

179/16 Formannskapet 20.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal 

utarbeides ett handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for 

perioden 2018-2021. Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres på 

fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både 

infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

 

Beskrivelse av saken  

Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør grunnlaget for prioriteringer av infrastrukturtiltak i 

handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan for Buskerud utgjør grunnlaget 

for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. Den aktualiserte fylkesvegstrategien tar 

med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men legger større vekt på 

tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg vektlegges vedlikehold og 

standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som følge av vær og klima. 

 

Fylkeskommunen opererer med to ulike budsjetter, derfor ønskes to ulike typer av innspill til 

handlingsprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 

For å svare ut fylkeskommunens ønsker om to ulike typer av innspill til prosessen med 

handlingsprogrammet, har rådmannen utarbeidet et notat som kort beskriver de viktigste 

samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 

kommunene/kommuneregionene. Se vedlegg 1. 
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Og det er laget en tabell med oversikt over forslag på prioriterte infrastrukturtiltak i 

kommunene og kommuneregionene. Se vedlegg 2.   

 

Innspillene kan gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommunene i regionen. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1 Samferdselsutfordringer 

2 Tabell 

3 Ringerike kommunes innspill til NTP, Saksframlegg fra møte 28.04.16 

4 Ringerike kommunes innspill til NTP, protokoll, datert 28.04.16 

5 Brev fra BFK 

6 Epost fra BFK 

7 Aktualisert fylkesvegstrategi 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 16/3910-2   Arkiv: V60 &13  

 

Høringssvar - endring av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 

180/16 Formannskapet 20.09.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Høringsbrev av 27.06.2016 fra Landbruks- og matdepartementet med forslag om 

endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at eventuelle endringer som gjøres i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven må være i tråd med de hensynene lovene skal ivareta, 

og ikke gi negative konsekvenser for matproduksjon, eierstruktur og rekruttering til 

landbruket. 

3. Det vises til saksfremlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Innledning 

Landbruks og matdepartementet (LMD) har sendt forslag om endringer i konsesjonsloven, 

jordloven og odelsloven på høring. Mål med forslagene er å forenkle regelverket, gi mindre 

byråkrati og gi større råderett over egen eiendom. Høringsfristen er 26. september 2016. 

 

Høringsnotatet om forslag til endring av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven er et 

omfattende og utdypende dokument, med mange forslag til endringer. Høringssvaret vil 

dermed kun inneholde en kort oppsummering av endringsforslag og direkte svar på punktene. 

Se høringsnotatet for LMD’s argumenter for endringsforslagene.  

 

Bakgrunn 

I desember 2013 sendte Landbruks- og matdepartementet forslag om å fjerne priskontrollen på 

konsesjonspliktig eiendom på høring. Forslaget resulterte ikke i at priskontrollen ble opphevet, 

men i år har grensen for priskontroll ved erverv av bebygd landbrukseiendom blitt hevet fra 2,5 

til 3,5 millioner kr. 
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Landbruks- og matdepartementet (LMD) sendte forslag om å oppheve konsesjonsloven og 

boplikten på høring med frist i januar 2015. Stortinget vedtok å sende lovforslaget tilbake til 

regjeringen med krav om utredning og forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og 

jordloven (Innst. 153 L).  

 

I tråd med stortingets anmodningsvedtak sendte LMD ut høringsnotatet 27. juni 2016; Forslag 

til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., lov 

om jord (jordlova) og lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova). 
 

Oppsummering av høringsnotatet 

Arealgrenser for konsesjon og odel  

Departementet foreslår å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom 

og lovbestemt boplikt fra 25 dekar til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. Tilsvarende 

foreslår departementet å heve arealgrensen for odlingsjord fra 25 dekar til 35 dekar fulldyrka 

eller overflatedyrka jord. Endringene innebærer at færre eiendommer enn i dag vil bli omfattet 

av konsesjonsplikt, og at færre eiendommer vil være gjenstand for boplikt. Endringen 

innebærer dessuten at færre eiendommer vil kunne odles. 

 

Priskontroll etter konsesjonsloven  

Departementet foreslår en hjemmel for forskrift i konsesjonsloven slik at beløpsgrenser 

fastsettes i forskrifts form, ikke som i dag gjennom rundskriv. Departementet mener at 

arealgrensene bør lovfestes. 

  

Departementet foreslår at priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves. 

Forslaget innebærer at om lag 7 400 eiendommer unntas fra priskontroll dersom de selges 

utenfor familien eller odelskretsen. 

  

Ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog foreslår departementet at gjeldende 

arealgrense for konsesjonsplikt på 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord heves til 35 

dekar. Konsekvensen av denne endringen er at det ikke vil bli priskontroll ved slike erverv. 

Videre foreslår departementet dessuten at dagens arealgrense på 500 dekar for priskontroll ved 

erverv av skog skal sløyfes ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog. Det betyr at 

spørsmålet om priskontroll bare blir avhengig av om eiendommen består av mer enn 35 dekar 

fulldyrka og overflatedyrka jord. De to forslagene innebærer samlet at om lag 18 000 

eiendommer unntas fra priskontroll hvis de selges utenfor familien eller odelskretsen.  

 

Ved erverv av ubebygde eiendommer med både jord og skog sender departementet to 

alternative lovtekster på høring. Alternativ 1 innebærer at det ikke gjøres endringer i forhold til 

innholdet i gjeldende regler, og at det som i dag alltid vil være priskontroll ved slike erverv, jf. 

figur 3.1. Alternativ 2 innebærer at priskontroll unnlates hvis eiendommene ikke består av mer 

enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Både etter alternativ 1 og 2 er imidlertid 

ordlyden i bestemmelsen om priskontroll endret slik at lovteksten angir både at det skal føres 

priskontroll ved erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål, og hvilke arealgrenser 

priskontrollen vil gjelde for. Samlet innebærer alternativ 1 at ca. 25 400 eiendommer med skog 

ikke lenger vil kunne utløse priskontroll. Dette utgjør ca. 19 % av det totalt 132 510 

eiendommer med skog. 

 

Deling, konsesjon og tilleggsjord  
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Departementet foreslår regler om unntak fra delingsbestemmelsen og unntak fra 

konsesjonsplikt for å stimulere til salg av tilleggsjord og -skog.  

 

Forslaget om unntak fra delingsbestemmelsen er betinget av at eier deler fra tun på ikke mer 

enn fem dekar, og selger resten av eiendommen til en som erverver den som tilleggsjord eller -

skog til egen eiendom. Gjelder ervervet jordbruksareal, må eiendommen arealet legges til være 

i drift. Den som erverver tilleggsarealet må enten være eier av tilgrensende eiendom, eller hvis 

ervervet dreier seg om jordbruksareal, ha leid eller forpaktet arealet i minst fem år forut for 

ervervet. I begge tilfeller må den eiendommen erververen har fra før være over en viss 

størrelse, i lovutkastet er dette knyttet til arealgrensene for odlingsjord, jf. odelsloven § 2. 

Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne grensen bør legges, 

for eksempel på 5 dekar jordbruksjord eller 25 dekar produktiv skog. Forslaget om unntak fra 

delingsbestemmelsen forutsetter ut over dette at det må foreligge en skriftlig avtale mellom 

partene.  

 

Forslaget om unntak fra konsesjonsplikten er betinget av at den som erverver tilleggsarealet 

enten eier eiendom som grenser til tilleggsarealet, eller har leid arealet i minst fem år forut for 

ervervet. Ervervet må gjelde hele eiendommen med unntak av tun på ikke mer enn fem dekar. I 

lovutkastet er det som ved unntak fra delingsbestemmelsen lagt til grunn at den eiendommen 

erververen eier fra før må falle inn under arealgrensene for odlingsjord etter odelsloven § 2. 

Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne grensen bør legges, 

for eksempel på 5 dekar jordbruksjord.  

 

Fradeling av tomter  

Departementet foreslår en regel om unntak fra søknadsplikten etter delingsbestemmelsen i 

jordloven § 12 for ubebygde tomter ikke over 2 dekar til bolig, fritidshus eller naust. Forslaget 

er begrunnet ut fra et ønske om å for å bidra til forenkling av regelverket, redusere byråkratiet 

og gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom i tråd med det som er sentrale mål i 

Sundvolden-plattformen. Unntaket gjelder kun på areal som ikke er jordbruksareal (fulldyrka 

jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite). Som følge av forslaget foreslår departementet 

samtidig en endring i konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1. Forslaget får ingen betydning for 

plikten til å søke deling etter plan- og bygningslovens regler.  

 

Driveplikt  

Departementet foreslår flere endringer i jordloven § 8 som gjelder driveplikt for eiere av 

jordbruksareal. Departementet foreslår å oppheve kravet om at leieavtalen skal vare i minst 10 

år. Et lovbestemt vilkår om varighet i 10 år kan være gunstig for enkelte husdyrprodusenter 

som har behov for en langsiktig tidshorisont for eksempel ved bygging av driftsbygninger. 

Vilkåret er imidlertid en uheldig binding av avtalefriheten ved andre produksjoner, for 

eksempel grønnsaksproduksjon der produksjonen er avhengig av vekstskifte. Departementet 

mener at regelverket bør åpne for større fleksibilitet. Videre foreslår departementet å oppheve 

kravet om at leiejord skal være tilleggsjord til annen landbrukseiendom, og dermed også at 

avtalen skal føre til driftsmessig gode løsninger. Kravet om at leieavtalen skal være skriftlig, 

opprettholdes. Det foreslås at eieren får en plikt til å sende kopi av leieavtalen til kommunen.  

 

Departementet foreslår også å oppheve departementets (kommunens) myndighet til å inngå 

avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller andre tiltak ikke 

etterkommes.  
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Bestemmelser om tilskudd  

Departementet foreslår en tilføyelse i jordloven § 18 (føresegner om tilskudd) om at endelig 

vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg, slik at staten ikke først er 

nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom. 

 

Juridiske forhold  

Jordloven 

§ 1. Føremål 

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og 

fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 

gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 

samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 

driftsmessig gode løysingar. 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 

framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 

og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal 

og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

 

Konsesjonsloven 

§ 1. (lovens formål) 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov. 

2. landbruksnæringen. 

3. behovet for utbyggingsgrunn. 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 

5. hensynet til bosettingen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det vises til vedtak av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og 

kommunestyret sak 14/1845, forslag til høringsinnspill - oppheve konsesjonsloven og boplikt, hvor 

det ble fattet følgende vedtak: 

 

Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre til økt 

omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og lokalsamfunnet i 

kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og boplikten opprettholdes 

som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. 

Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng med en eventuell endring av 

andre lover og rammevilkår. 

 

Rådmannens vurdering 

Forslagene i høringsnotatet vil samlet gi omfattende endringer i konsesjonsloven, jordloven og 

odelsloven. Det er ikke foretatt en konsekvensutredning for det samlede utfallet av endringene, 

det er dermed uvisst hvordan dette vil påvirke matproduksjonen, lokalmiljøene og 

eierskapsstrukturen i landbruket.  
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Rådmannen ser at forslaget kan gi en uthuling av lovverket som hverken bidrar til økt 

matproduksjon eller bosetting over hele landet. Endringsforslagene vil lempe på 

konsesjonsloven, priskontrollen og driveplikten, og gi rom for oppkjøp av landbrukseiendom 

som ikke er motivert av matproduksjon og marginale landbruksarealer kan gå ut av drift.  

 

Det blir presisert i høringsnotatet at endringene kan føre til mindre saksbehandling, men at 

kontroll med at regler overholdes vil kunne by på utfordringer. Forslagene vil trolig føre til økt 

tidsbruk til kontroll, utfordringer med oversikt over tiltak og ressurskrevende saksbehandling 

dersom det er gjennomført ulovlige tiltak. Dermed vil summen av byråkrati og saksbehandling 

trolig ikke minke. I tillegg kan endringene gi økt usikkerhet i forhold til hva som er grunneiers 

rettigheter.  

 

Arealgrenser for konsesjon og odel  

Norge er et land der mye av topografien ikke ligger til rette for store driftsenheter, dette 

gjenspeiles også i eiendomsstrukturen. En økning i arealgrensene for konsesjon og odel vil føre 

til at færre eiendommer blir pålagt boplikt. En konsekvens kan trolig bli at flere små 

landbrukseiendommer blir benyttet som fritidseiendommer. At færre gårder blir bosatt og 

drevet kan også føre til at driftskompetanse forsvinner og et svekket landbruksfaglig miljø. 

Bosetting er ett av hensynene konsesjonsloven og jordloven i utgangspunktet skal ivareta.  

 

Ved å unnta små landbrukseiendommer fra konsesjon og odel er det en generell oppfatning at 

prisene på disse landbrukseiendommene vil øke, og spesielt gjelder dette eiendommer i sentrale 

områder. Ringerike kommune ligger på det sentrale Østlandet, og prisen på disse eiendommene 

kan i visse deler av kommunen forventes å øke ganske mye. Den foreslåtte 

økningen av arealgrensen for konsesjonspliktig eiendom innebærer at alle eiendommer med 

mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir unntatt priskontroll. Nylig ble nedre 

beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom økt fra 2,5 til 3,5 

millioner kr. For Ringerikes del betyr dette at de fleste landbrukseiendommer som blir solgt på 

det åpne markedet, særlig i nærheten av Hønefoss, sjelden vil gå under denne summen. Ved å 

øke arealgrensen vil enda færre eiendommer bli underlagt konsesjonsplikt, og vil dermed kunne 

selges for langt høyere summer enn de konsesjonspliktige. Unge nyetablerere som kommer 

utenfra næringen har tradisjonelt vært lav. Dette skyldes nok ikke mangel på interesse, men kan 

nok i stor grad skyldes at det er dyrt å kjøpe en landbrukseiendom på et åpent marked. Økte 

priser vil favorisere de med stor kjøpekraft, og vil i de fleste tilfeller ikke gagne unge, private 

kjøpere.  

 

Å heve arealgrensen for konsesjon og odel vil gi noe færre søknader og dermed mindre 

byråkrati. For Ringerikes del vil dog en økning av arealgrensen kun føre til at et fåtall av de 

eiendommer som i dag er konsesjonspliktige blir fritatt. 

 

Rådmannen stiller seg positiv til at arealgrensene er samordnet i konsesjonsloven og 

odelsloven, men er i tvil om at en økning i dagens arealgrense på 25 dekar fulldyrka eller 

overflatedyrka er i tråd med jordlovens og konsesjonslovens formålsparagrafer. 

 

Priskontroll etter konsesjonsloven  

Rådmannen stiller seg positiv til at beløpsgrenser fastsettes i forskrifts form og at arealgrensene 

lovfestes. 
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Departementets forslag innebærer at alle rene skogeiendommer, bebygde og ubebygde, og 

bebygde landbrukseiendommer med mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir 

unntatt priskontroll. Ringerike er en kommune med store skogressurser og rådmannen ser at 

forslaget om å frita rene skogeiendommer fra priskontrollen kan gi økt aktivitet i 

skogbruksnæringen. Forslaget vil stimulere passive skogeiere til å selge skogen sin og gi 

mulighet for økt omsetning av rene skogeiendommer. Ved å unnta alle rene skogeiendommer 

for priskontroll vil det uunngåelig bli en økning av prisene på produktiv skog, og dette kan 

igjen føre til at det kan bli uheldige eierkonstellasjoner, ved at lokale kjøpere blir presset ut av 

markedet. Det kan også bli en stor forskjell i prisen på skog på rene skogeiendommer og 

kombinerte jord- og skogeiendommer som i forslaget ikke er unntatt priskontroll. En 

konsekvens kan være at flere ønsker å dele fra skogen for å kunne selge denne separat, og 

dermed få en høyere pris enn ved salg av hele eiendommen samlet. Dette påpeker også 

departementet i sitt høringsbrev. 

 

For ubebygde eiendommer vil alternativ 2 føre til at ubebygde eiendommer med mindre enn 35 

dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir unntatt priskontroll. Dette vil kunne føre til at prisen på 

tilleggsjord øker, og at avtalt pris ikke ivaretar en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 

Rådmannen anbefaler derfor alternativ 1; å beholde dagens lovtekst som innebærer at alle 

ubebygde eiendommer med jord og skog skal utløse priskontroll ved erverv. 

 

Skogen på eiendommer med både jord- og skogbruksressurser er en del av det helhetlige 

ressursgrunnlaget. Priskontrollen er et viktig prinsipp som verdsetter avkastningen på grunnlag 

av gårdens ressursgrunnlag og ikke pris etter markedsverdi. Frislipp av skogen vil dermed 

kunne gi et kunstig skille mellom arealressurser og stimulere til oppsplitting av eiendommer, 

dette er ikke en ønskelig utvikling. 

 

Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Rådmannen ser positive sider av å kunne fradele tun med inntil 5 dekar tomt og selge resten av 

eiendommen til en tilgrensende landbrukseiendom uten delingssamtykke etter jordloven eller 

krav om konsesjon. Salg av tilleggsjord til en aktiv tilgrensende landbrukseiendom vil styrke 

ressursgrunnlaget, samt føre til god arrondering. Forslaget kan også føre til at det blir noe 

færre søknader om deling og konsesjon. Rådmannen ser likevel ikke at det vil bli noen 

frigjøring av ressurser på landbrukskontoret som følge av forslaget, da kontrolloppgavene som 

blir tilført som følge av endringene kan binde opp mer ressurser.  

 

Departementet foreslår at jordbruksareal som er leid av kjøper i minimum 5 år også skal være 

unntatt krav om delingssøknad og konsesjon på lik linje som med kjøpere som eier tilgrensende 

eiendommer. Departementet argumenterer for at de fleste som leier jord i et område eier en 

nærliggende landbrukseiendom, og at oppkjøp av leiejorda sannsynligvis vil føre til gode 

løsninger. Landbrukskontoret erfarer at den som leier jorda ikke nødvendigvis eier eiendom 

som ligger i nærheten, og Rådmannen mener at slike erverv fortsatt bør falle inn under 

delingsbestemmelsene og konsesjonsplikt for å unngå dårlig arrondering og løsninger som ikke 

er driftsmessig gode. Rådmannen minner om formålsparagrafen i jordloven. Departementets 

forslag kan også åpne for at det kan spekuleres i omsetning av landbrukseiendommer, og at det 

oppstår uheldige eierkonstellasjoner på sikt. 

 

Hovedargumentet for de foreslåtte unntakene fra delings- og konsesjonsbestemmelsene er å 

stimulere til salg av tilleggsjord og -skog. Rådmannen stiller seg tvilende til om endringene vil 

oppnå dette, da det viser seg at det mest av alt er følelser som hindrer omsetning av 



  Sak 180/16 

 

 Side 59 av 79   

 

landbrukseiendommer. Dette blir også påpekt i høringsnotatet. Ved å unnta tilleggsjord og -

skog fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikt kan det i pressede områder bli svært høye 

priser på tilleggsjord som ikke er økonomisk bærekraftig for gårdbrukerne som ønsker å utvide 

ressursgrunnlaget på sine eiendommer. Ved økt omsetting av jord til økt pris kan det være 

vanskelig for gårdbrukere å beholde den jorden de i dag leier, en uønsket følge av dette kan bli 

en økning i gjeldsgraden til norske bønder. 

 

Dersom forslaget om kjøp av tilleggsjord blir vedtatt bør kravet til erververens 

landbrukseiendom være av en slik størrelse at den utløser konsesjonsplikt ved salg, etter 

dagens regelverk er dette 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller over 100 dekar 

totalt. 

 

Fradeling av tomter  

Landbruksarealene ved fradeling av tomter vil i noen grad sikres gjennom reglene i plan- og 

bygningsloven, men ikke i tilstrekkelig grad. Grunnen til at fradeling på landbrukseiendommer i 

dag blir behandlet etter både jordloven og plan- og bygningsloven er at hensynet lovene skal 

ivareta er forskjellig. Plan- og bygningsloven vurderer f.eks. ikke om en fradeling fører til 

drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.  

 

Driveplikt  

Kravet om 10 års avtale ved leie av jordbruksareal skal gi den som leier et stabilt 

ressursgrunnlag samtidig som eierens disposisjoner ikke blir bundet opp i for lang tid. Å fjerne 

denne reglen kan føre til dårligere vedlikehold og svekket investeringslyst i leiejord, for 

eksempel grøfting. Departementet argumenterer for at 10 års leiekontrakter ikke er egnet for 

alle produksjoner, eksempelvis grønnsaksproduksjon. I dag er det mulig å få dispensasjon fra 

krav om 10-årig leiekontrakt, og Rådmannen mener derfor at dette ikke er et vesentlig problem 

med dagens regelverk. 

 

Rådmannen mener det er meget uheldig at departementet vil fjerne krav om 10 års 

leiekontrakter samtidig som de ønsker å åpne for konsesjonsfritt erverv av eiendommer som 

har blitt leid i minimum 5 år. Samlet sett kan dette legge opp til en spekulering i oppkjøp av 

jord. 

 

Departementet foreslår å oppheve kravet om at leiejord skal være tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom, og dermed at jordleieavtaler skal føre til driftsmessige gode løsninger. 

Rådmannen mener at dette er en direkte motsetning av jordlovens formålsparagraf. 

 

Rådmannen stiller seg tvilende til departementets forslag om å oppheve kommunens myndighet 

til å inngå avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller andre tiltak ikke 

etterkommes. Dette er et viktig virkemiddel i forhold til å ivareta driveplikt og sørge for at jord 

ikke blir stående lenge uten produksjon, og i verste fall gi dårligere jordkvalitet eller gro igjen. 

 

Bestemmelser om tilskudd  

Rådmannen har ingen innsigelser mot at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd skal 

være tvangsgrunnlag for utlegg.  
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Vedlegg 

1. Høringsbrev fra LMD 

2. Høringsnotat 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

fungerende leder: Lisa Grenlund Helgesson 

 

saksbehandler: Mathea Storihle 
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Arkivsaksnr.: 16/4540-1   Arkiv: A20 &31  

 

Tilstandsrapport grunnskolen 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.09.2016 

181/16 Formannskapet 20.09.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2015 - 2016.  

Læringsmiljøet, viser ut elevundersøkelsen resultater på og over gjennomsnittet for fylket. Det 

samsvarer godt med at det de siste årene vært fokusert på læringsmiljøet. Elevundersøkelsen 

måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende handlinger som mobbing.  

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på og under gjennomsnittet for fylket og 

landet.  

Skolene vil derfor de neste årene fortsatt ha fokus på elevenes læringsresultater med en 

målsetting om at resultatene på nasjonale prøver, og grunnskolepoeng for avgangselevene, skal 

ligge på nivå med fylket og landet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

 

Elever og undervisningspersonale Tilstandsrapporten viser at elevtallet i kommunen har hatt 

en svak nedgang de siste årene. På de sentrale byskolene øker elevtallet, mens det går ned på 

bygdeskolene. Vegård skole ble lagt ned 01.08.15, og elevene ble overført til Vang skole.  

Beskrivelse av saken 
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Læringsmiljø Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet 

for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir resultater.  

 

Læringsresultater På barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn.  

Resultatene på de nasjonale prøvene viser at elevene i Ringerike ikke skiller seg fra verken 

Buskerud eller landet for øvrig. Men, når det gjelder eksamenskarakterer og særlig 

grunnskolepoeng, ligger de gjennomsnittlige prestasjonene i Ringerike også i siste skoleår klart 

under landsgjennomsnittet.  

 

Gjennomføring. Når det gjelder gjennomføringen i videregående er ikke Fylkeskommunens 

mål nådd, og vår region har utfordringer. Mange tiltak er satt i verk i for å øke 

gjennomføringen. Fylkeskommune og primærkommune samarbeider om dette og målet er en 

gjennomføring på 75 % i løpet av to år.  

 

Spesialundervisning Rapporten viser en ny tendens, nemlig at færre elever i landet får 

spesialundervisning. Ringerike hadde en markert økning i 2010 og 2011 og lå i flere år godt 

over landsgjennomsnittet. Det er jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av elever 

som mottar spesialundervisning. 

 

Voksenopplæring 

Læringssenteret for voksne ble i løpet av skoleåret omorganisert.  Flyktningkontoret ble fra 

01.01.16 overført fra NAV til Læringssenteret for voksne, og flyttet våren 2016 inn i kontorer 

i Storgata 11-13.  

For 2016 vedtok kommunestyret økt bosetting av flyktninger. Dette har ført til økt aktivitet og 

deltakertall ved Læringssenteret. Læringssenteret som holder til i Hønefoss Arena, har av 

plasshensyn måttet leie lokaler også ved AKA – Arena. 

Det vesentlige av tilbudet ved Læringssenteret retter seg mot minoritetsspråklige voksne. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til et økende antall minoritetsspråklige 16 – 18 åringer. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet fra Ringerike kommunen sin handlingsplan for 

grunnskolen 2013-2015, kommunebudsjett 2016 og handlingsplan 2016 – 2019 samt 

folkehelsemeldingen.  

 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø 

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport 

ble behandlet er K-sak 77/15.  

 

 

Rådmannens vurdering 
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Det har vært mye og bred innsats for elevens psykososiale læringsmiljø de siste årene. Trolig er 

det denne samlede innsatsen som har ført til et bedre resultat. Det systematiske arbeidet for et 

godt læringsmiljø må likevel fortsette i årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkere fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å 

forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene 

har ligget nær landssnittet, men er noe lavere enn dette siste skoleår. Det er og ujevne 

resultater fra skole til skole. Det må derfor jobbes systematisk med kompetanseheving hos 

personalet, samt at elevenes resultater må etterspørres i det daglige arbeidet i skolene.  

 

 

Vedlegg  

Tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2015/2016 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 16/4571-1   Arkiv: G00  

 

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/16 Eldrerådet 05.09.2016 

8/16 Råd for funksjonshemmede 06.09.2016 

25/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.09.2016 

182/16 Formannskapet 20.09.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Innledning / bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet har 6. juni 2016 sendt ut et høringsnotat (vedlagt) med 

forslag til lovendringer, blant annet i forbindelse med oppfølging av forslag i 

«Primærhelsetjenestemeldingen» og «Oppgavemeldingen». Høringsfristen er satt til 

1.10.2016, og det tas sikte på å legge frem en lovproposisjon våren 2017. 

Stortinget har besluttet å overføre det offentliges ansvar for tannhelsetjenester fra 

fylkeskommunene til kommunene.  Stortinget har også vedtatt at det skal etableres en 

forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS). 

Dette skjedde ved Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – 

nye oppgaver til større kommuner og Innst. 333 S (2014-2015) den 9. juni 2015. 

Videre har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag ved behandlingen av Meld. St. 14 

(2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet den 12. november 2015. 

Forslaget til lovfesting av kompetansekrav er en del av departementets oppfølging av 

forslagene i meldingen. 

Høringsnotatet inneholder lovforslag knyttet til følgende oppgaver/tema:  

1. Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester 

fra fylkeskommunene til kommunene. Kommunens ansvar foreslås regulert i helse- og 

omsorgstjenesteloven, mens pasientens rettigheter foreslås regulert i pasient- og 

brukerrettighetsloven. 
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2. Etablering av en forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte 

distriktspsykiatriske sentre (DPS). 

3. Krav om at kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, helsesøster 

og jordmor. Det tas sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018. 

4. Krav om at kommunen må ha psykolog, ergoterapeut og tannlege knyttet til seg. 

Disse lovendringene skal etter planen tre i kraft først fra 1. januar 2020. 

5. Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene. 

6. Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring. 

7. Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep. 

8. Tydeliggjøring av kommunenes plikter når det gjelder psykososial beredskap og 

oppfølging. 

9. Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes 

av spesialisthelsetjenesteloven. 

 

Beskrivelse av saken/saksopplysninger 

Ad. pkt.1: Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for 

tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene.  

Stortinget vedtok i juni 2015 at ansvaret for tannhelsetjenesten bør overføres fra 

fylkeskommunene til kommunene. 

I dag har alle barn og ungdom opp til 18 år, psykisk utviklingshemmede samt pasienter i 

hjemmesykepleie og sykehjem rett til tannhelsehjelp fra fylkeskommunen. I tillegg foreslås det 

å lovfeste at personer med rusavhengighet og innsatte i fengsler skal få de samme rettighetene. 

Det er ca. 5% av befolkningen over 20 år som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. 

Økningen i antall eldre vil føre til økt behov for tannhelsehjelp, samtidig som behandlings-

behovet for barn og unge forventes å reduseres som følge av generelt bedret tannstatus.  

Flytting av oppgaver mellom forvaltningsnivåene skal følge det finansielle ansvarsprinsippet. 

Det innebærer at overføring av oppgaver til kommunene skal følges av tilsvarende overføring 

av økonomiske ressurser. Finansieringen vil fortsatt bestå av rammetilskudd fra staten, 

kommunens egne skatteinntekter og pasientenes betaling av vederlag/egenbetaling i form av 

mellomlegg. Den delen av det fylkeskommunale rammetilskuddet som i dag går til 

tannhelsetjenester vil bli trukket ut fra rammetilskuddet til fylkeskommunene og fordelt til 

kommunene etter nye kostnadsnøkler. 

Fordelingen av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten mellom kommunene vil bli en stor 

prosess. Spesielt de mindre kommunene må vurdere hvordan de skal sikre tilstrekkelig 

kompetanse og fagmiljø i tjenesten, samt ivareta stordriftsfordeler som en fylkeskommunal 

tannhelsetjeneste i dag nyter godt av. Oppgaveoverføringen vil også medføre 

overgangskostnader i forbindelse med forberedelse til og gjennomføring av 

virksomhetsoverdragelsen, herunder personaltiltak, systemkostnader mv.  

Departementet forslår at dagens lovstruktur med en egen tannhelsetjenestelov ikke videreføres. 

Det forslås at kommunens fremtidige ansvar for tannhelsetjenester reguleres i lov om 
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kommunale helse- og omsorgstjenester og at innbyggernes rettigheter reguleres til pasient- og 

brukerrettighetsloven. Lovforslagene innebærer i hovedsak en videreføring av gjeldende rett.  

 

Ad. pkt.2: Forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) 

til kommuner. 

Forsøksordningen skal iverksettes for å innhente kunnskap og erfaringer fra noen større 

kommuner, med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, som får et samlet driftsansvar for å yte 

tjenester til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet. Formålet er å undersøke om et 

kommunalt driftsansvar kan bidra til et bedre og mer helhetlig tilbud til pasientene. Forsøks-

ordningen skal bidra til økt kunnskap om hensiktsmessig oppgavefordeling mellom 

forvaltnings- og tjenestenivåene, samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse.  

Distriktspsykiatriske sentre (DPS) er en del av det psykiske helsevernet i spesialisthelse-

tjenesten, som i tillegg består av spesialiserte sykehusavdelinger og privatpraktiserende 

avtalespesialister. DPS har ansvar for å gi behandlingstilbud både i akuttsituasjoner og på 

bakgrunn av henvisninger. DPS har ansvar for å behandle alle typer alvorlige psykiske lidelser, 

som psykoser, alvorlige angst- og depresjonslidelser, spiseforstyrrelser, tvangsnevroser, 

alderspsykiatri, posttraumatiske stresslidelser og dobbeltdiagnoser (både psykisk lidelse og 

rusmiddelavhengighet). Distriktspsykiatriske sentre skal utrede og tilby behandling poliklinisk, 

ambulant eller døgnopphold. DPS er, og vil i forsøket fortsatt være, en spesialisthelsetjeneste. 

Det regionale helseforetaket (RHF), Helse Sør-Øst, vil fortsatt inneha det lovbestemte sørge-

for-ansvaret (det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig helsehjelp).  

Et kommunalt driftsansvar omfatter ansvar for budsjett og økonomisk resultat, kvalitet, 

pasientsikkerhet, arbeidsgiveransvar, ansvar for å forvalte og prioritere samlede ressurser, 

koordinering i forhold til andre tjenester og for at virksomheten drives i henhold til avtaler som 

er inngått med det regionale helseforetaket (RHF).  

De fleste pasientene får et fullstendig behandlingsforløp i regi av DPS. Mange pasienter får 

etterbehandling/oppfølging fra DPS etter sykehusopphold, særlig etter akuttinnleggelser. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil fastsette rammeverket for forsøksordningen med 

bakgrunn i innspill fra høringsinstansene. Departementet tar sikte på at rammeverket skal være 

på plass slik at samarbeidet mellom kommunene og Regionale Helseforetak kan starte våren 

2017. 

 

Hvorfor gjennomføre forsøk? 

Det gjøres mye godt rus- og psykisk helsearbeid i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

Rus og psykisk helsearbeid er imidlertid svært sammensatte fagområder, der oppgave- og 

ansvarsfordeling er uklar, tjenestetilbudene varierer i kommunene og i spesialisthelsetjenesten 

og kunnskapsgrunnlaget for hva som virker er dårlig utviklet. Et kjennetegn ved feltet er 

behovet for bedre samhandling mellom tjenestenivåene. Mange har behov for tjenester fra ulike 

nivåer, og ofte at tjenestene gis samtidig. En rekke satsinger på feltet har hatt som mål å 

utvikle helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. 

Samhandlingsreformen er vesentlig også innen psykisk helse- og rusfeltet. Følgende sitat fra 

psykose-retningslinjene kap. 11.1 «Generelt om samhandling» gir en god beskrivelse:   

«Samhandlingsreformen innebærer at kommunene skal ha en sterkere ansvarsrolle og ivareta flere 
oppgaver. Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–2015 (423) beskriver en framtidig kommunerolle 
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med en ambisjon om at kommunene skal sørge for helhet, med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig 
diagnostikk, habilitering og rehabilitering, behandling og oppfølging, slik at et helhetlig 
pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). Dette 
innebærer ikke en svekkelse av spesialisthelsetjenesten, men en omstilling slik at det i større grad 
tilrettelegges for å understøtte kommunene i arbeidet deres og samtidig sørges for å tilby tjenester 
av høy kvalitet som krever spesialisert kompetanse. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
spesialisthelsetjenesten skal bli mer likeverdige beslutningstakere.» (IS-1957 juni 2013) 

Innen rus- og psykisk helsefeltet har det skjedd en omfattende endring i oppgavefordelingen.  

Endringene er basert på at psykisk helse fremmes der livene leves, det vil si i kommunen. 

Spesialisthelsetjenesten har over tid redusert antall døgnplasser og økt det polikliniske tilbudet. 

Behovene for kommunale tjenester har økt og kommunene har styrket kompetansen, men 

ressurser og virkemidler har ikke i tilstrekkelig grad fulgt med.  

Ekspertutvalget for kommunereformen skriver i sin sluttrapport (Kriterier for god kommune-

struktur, 2014) at det både er fordeler og ulemper ved å overføre ansvar og oppgaver innenfor 

det psykiske helsevernet til kommunene. Utvalget peker på at kommunen og spesialisthelse-

tjenesten yter samtidige tjenester til mennesker med sammensatte lidelser, at grensen mellom 

kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester ikke er tydelig og at 

fordelingen av ansvar og oppgaver mellom forvaltningsnivåene varierer mellom ulike deler av 

landet.  

Utvalget peker på at fordelene med en overføring er at det blir en større nærhet mellom 

forvaltningen og innbyggerne slik at pasientene enkelt kan komme i kontakt med tjenesteyter 

og få tilgang til tiltakene. Ulempene er at det er uklare grenser mellom sykehusene og DPS-ene 

når det gjelder behandling av pasienter. Det fører til at en ikke kan flytte deler av det psykiske 

helsevernet, for eksempel DPS-ene, til kommunene uten at det vil lede til 

koordineringsproblemer innad i spesialisthelsetjenesten. Flytting av DPS-ene til kommunene 

samtidig med at sykehusene forblir en del av den statlige helseforetaksstrukturen, kan også gi 

kommunene insentiver til å flytte pasientene ut av DPS-ene og over i sykehusene. Dette kan 

imidlertid motvirkes ved betalingsordninger mellom kommunene og sykehusene.  

Utvalget konkluderer med at ansvar og oppgaver i det psykiske helsevernet ikke bør overføres 

til kommunene før en modell der kommunene overtar ressurser og finansieringsansvar for hele 

det psykiske helsevernet og der de spesialiserte tjenestene fortsatt tilbys av de regionale 

helseforetakene prøves ut.  

KS skrev i sitt innspill til Regjeringens Oppgavemelding høsten 2014, blant annet følgende: 

«Oppgaveoverføring er ikke mål i seg selv, men må sees ut fra det faktum at kommunene har 

fått økt ansvar for brukere med sammensatte og alvorlige problemer, samtidig som det er stort 

behov for å utvikle mer helsefremmende og forebyggende tjenester. Det er et uttalt mål å 

styrke de lokalbaserte tiltakene innen rus- og psykisk helsearbeid i kommunene. En måte å 

gjøre det på, er å dreie noen ressurser fra spesialisthelsetjenesten til kommunesektoren i 

forbindelse med en kommunereform.  Dette tilsier behov for mer økonomiske og faglige 

ressurser og bedre virkemidler på kommunalt nivå.  

Økt kommunalt ansvar kan gi grunnlag for å utvikle bedre rus- og psykisk helsehjelp til 

innbyggerne. Kommunene ser rus- og psykiske problemer i en større sammenheng og kan 

koordinere bruken av virkemidler ut fra lokale forhold og behov. Kommuner med en viss 

størrelse kan ta et betydelig større ansvar for rus- og psykisk helsearbeid, gitt tilgang på 

nødvendige økonomiske og faglige ressurser, samt tilstrekkelig tid til å utvikle lokalt tilpassede 

tjenester. Større kommunalt ansvar fordrer mulighet til å bygge gode fagmiljø. Store 

kommuner kan evt. ta ansvar for kommuner i omlandet. Forebyggende tiltak og 
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lavterskeltilbud må bygges ut. Det er behov for å styrke forskning, utvikling og 

videreutdanning i rus og psykisk helse.  

Endringer i oppgavefordeling må gjennomføres gradvis og kontrollert, med nødvendig tid til å 

sikre oppbygging av tilbud og kompetanse. Det anbefales forsøk med kommunalt ansvar for 

DPS og BUP ulike steder i landet.»  

 

Økonomiske forhold  

Siden det ikke er kjent på forhånd hvilke og hvor mange DPS-er og kommuner som skal inngå 

avtale om deltagelse i forsøket, vil det ikke overføres midler til kommunenes inntektsrammer. 

Departementet mener at den beste løsningen trolig vil være at det økonomiske oppgjøret 

avtales lokalt. Helse- og omsorgsdepartementet kan stille krav til de regionale helseforetakene i 

oppdragsdokumentene eller de kan som eier pålegge de regionale helseforetakene å overføre 

midler gjennom avtalene med kommunene.  

Grunnlaget for overføringen vil være det regionale helseforetakets kostnader for drift av det 

aktuelle DPS. Målepunktet er siste kjente regnskapsår korrigert for generell vekst, herunder 

kompensasjon for lønns- og prisvekst. Kommunen som drifter DPS-et bør bære de fulle 

kostnader ved å drive DPS-et. Det forutsetter at kommunen får inndekning også for eventuelle 

kapitalkostnader eller eventuelle husleiekostnader. Årlig regulering av overføringen bør skje på 

grunnlag av den generelle prosentvise inntektsvekst for det regionale helseforetaket. 

Det økonomiske oppgjøret må avklares gjennom avtaler og kontrakter som skal inngås mellom 

kommune og RHF. 

 

Ad. pkt. 3 og 4: Å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Etter departementets vurdering er rett kompetanse i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten så grunnleggende for å kunne yte nødvendige og forsvarlige tjenester, at 

visse kompetansekrav bør fremgå direkte i lov. I tråd med forslag i 

Primærhelsetjenestemeldingen, og Stortingets behandling av meldingen, foreslås det derfor at 

det i helse- og omsorgstjenesteloven inntas en liste over hvilken kjernekompetanse enhver 

kommune må ha knyttet til seg. 

Helse- og omsorgstjenesteloven er i dag profesjonsnøytral, men representerer en videreføring 

av plikter og rettigheter som tidligere fulgte av kommunehelsetjenesteloven og 

sosialtjenesteloven. Forslaget til lovfesting av krav om at kommunene må ha ansatt, eller avtale 

med, lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster, ergoterapeut og psykolog er en 

videreføring og tydeliggjøring av allerede gjeldende rett.  

Det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenesten er omfattende, og sammensatt. 

Kommunene har, og vil komme til å ha, et stort behov for fagutdannede medarbeidere. 

Samhandlingsformen legger opp til at mer komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i 

kommunene.  

I Primærhelsemeldingen (Meld. St. 26 (2014-2015) beskrives forventningene til kompetanse i 

kommunene slik: «Behovet for økt kompetanse gjelder særlig personell med utdanning på 

høgskole- eller universitetsnivå. Disse kan i større grad utvikle kommunale tjenester mot økt 

fokus på kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og opplæring av pasienter og 

pårørende. Høgskole- eller universitetsutdannet personell vil gjøre kommunene attraktive som 

forskningsarena og gjøre dem bedre i stand til å implementere relevant forskning i 
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tjenestetilbudet. Kompetansen er også nødvendig for å legge til rette for bedre og mer 

målrettet samhandling med spesialisthelsetjenesten, både for tilbud til enkeltpasienter eller 

pasientgrupper og for utvikling av det kommunale tjenestetilbudet».  

En lovfastsatt liste over kjernekompetanse vil ikke være uttømmende for hva slags kompetanse 

eller hvilke fagprofesjoner den enkelte kommune har behov for. Utover en lovfastsatt liste skal 

kommunen stå fritt til å velge hva slags personell den vil ansette eller inngå avtale med. 

 

Ad. pkt. 5: Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialist-

helsetjenesten på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene. 

Regjeringen vil utrede en endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene får 

veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten som speiler spesialisthelsetjenestens 

veiledningsplikt overfor kommunene.  

Dette vil gjelde helsepersonell som er ansatt i kommunen, men også private tjenesteytere som 

yter tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven på vegne av kommunen. Det vil for 

eksempel gjelde privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter.  

Veiledningsplikten omfatter veiledning som er nødvendig for at spesialisthelsetjenesten skal 

kunne løse oppgaver pålagt i lov eller forskrift. Plikten vil gjelde både veiledning som den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten tar initiativ til og veiledning som gis etter anmodning 

fra spesialisthelsetjenesten. Veiledningsplikten skal gjelde "helsemessige forhold". Dette 

innebærer at plikten omfatter ethvert tiltak som angår pasienters fysiske eller psykiske helse. 

Departementet mener at veiledning fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten til 

spesialisthelsetjenesten skjer i et visst omfang allerede i dag. Forslaget om lovfestingen vil 

derfor være en lovfesting av gjeldende praksis. Departementet legger til grunn at omfanget av 

slik veiledning må forventes å være såpass beskjedent at kostnadene må kunne dekkes innenfor 

den enkelte kommunes ordinære budsjetter. 

 

Ad. pkt. 6: Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og 

pårørendeopplæring. 

I Primærhelsetjenestemeldingen understrekes det at god sykdomsmestring forutsetter at 

pasienter og pårørende har tilstrekkelig kunnskap og praktiske ferdigheter til å endre livsstil i 

tråd med egne mål, vurdere forandringer i sykdomstilstanden og gjennomføre egen behandling.  

Det er et mål for regjeringen at pårørende skal få en større og tydeligere plass i helse- og 

omsorgstjenesten. Pårørende som tar vare på sine nærmeste, skal bli møtt av offentlige 

tjenester som arbeider sammen med dem, veileder og støtter dem og gir avlastning når det 

trengs. Ingen skal måtte påta seg omfattende omsorgsarbeid dersom de ikke ønsker det eller 

dersom de mener at kommunen vil kunne gi et bedre og mer forsvarlig tjenestetilbud. 

Helse- og omsorgstjenesteloven har ingen generell bestemmelse som eksplisitt pålegger en plikt 

til opplæring av pasienter, brukere og pårørende. Å samle tiltakene rettet mot pårørende i en 

felles bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven vil ikke bare være et virkemiddel for å 

sikre nødvendig pårørendestøtte, det vil også kunne bidra til å synliggjøre og anerkjenne 

pårørendes innsats. 
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Departementet foreslår å tydeliggjøre kommunens plikt til å sørge for nødvendig opplæring av 

pasienter, brukere og pårørende ved å endre helse- og omsorgstjenestelovens 

formålsbestemmelse. § 1-1 nr. 5 skal lyde (foreslått endring i kursiv):  

"sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre nødvendig 

opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes 

behov". 

Dette mener departementet er en tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og at endringen 

derfor ikke vil innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for 

kommunene. 

 

Ad. pkt. 7: Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, 

avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. 

I lys av at vold og seksuelle overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, mener 

departementet at det bør innføres en ny bestemmelse i henholdsvis helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. Bestemmelsene 

foreslås å omfatte:  

- Ansvar for å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være 

utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep.  

- Ansvar for å legge til rette for at tjenestene blir i stand til å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep.  

Departementet mener at lovendringene presiserer gjeldende rett og antas derfor ikke å ha 

økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.  

 

Ad. pkt. 8: Tydeliggjøring av kommunenes plikter når det gjelder psykososial beredskap 

og oppfølging. 

Forslaget innebærer i all hovedsak presisering av gjeldende rett. 

Etter departementets vurdering er det viktig at kommunens ansvar for psykososial beredskap 

og oppfølging fremgår tydeligere av loven enn i dag. 

Departementet foreslår ikke å lovfeste et krav om at kommuner skal sørge for etablering av 

psykososiale kriseteam. Den enkelte kommune må selv vurdere om ansvaret for psykososial 

beredskap og oppfølging skal ivaretas gjennom opprettelse av psykososiale kriseteam eller på 

annen måte. 

Departementet foreslår derfor å endre helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 

slik at ansvar for psykososial beredskap og oppfølging tydeliggjøres i form av ny bokstav d). 

Ny bestemmelse foreslås da å skulle lyde (endringer i kursiv):  

"Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:  

a) legevakt,  

b) heldøgns medisinsk akuttberedskap, 

c) medisinsk nødmeldetjeneste og 

d) psykososial beredskap og oppfølging». 
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Departementet mener at de fleste kommunene ikke vil få økonomiske og administrative 

konsekvenser som et resultat av forslaget om en tydeliggjøring av ansvaret for psykososial 

beredskap og oppfølging. Eventuelle utgifter forbundet med dette vil måtte dekkes innenfor 

kommunenes gjeldende budsjettrammer. 

 

Ad. pkt. 9: Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som 

omfattes av spesialisthelsetjenesteloven. 

Det foreslås en lovendring for å tydeliggjøre at alle helseinstitusjoner som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven, skal ha plikt til å oppnevne kontaktlege for pasienter som har 

alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av 

spesialisthelsetjenesten av en viss varighet.  

Lovendringen innebærer en endring i at ansvaret for å organisere en kontaktlegeordning flyttes 

fra helseforetaket (f. eks Vestre Viken) til hver enkelt helseinstitusjon. Lovendringen 

gjenspeiler tilsvarende rettigheter for pasienter og brukere i Pasient- og brukerrettighetsloven § 

2-5 a. 

Det har vært en politisk forventning gjennom mange år om at sykehusene skal organisere seg 

slik at pasientene får en pasientansvarlig lege. Flere ulike ordninger er forsøkt gjennomført, 

men de har blitt praktisert ulikt og enkelte steder er de ikke iverksatt i det hele tatt.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil bemerke at flere av disse lovendringene ville hatt en større relevans sett opp 

imot en realisering i «fullskala» av den foreslåtte kommunereformen. Vi ser at antallet større 

kommuner nå vil øke, men ikke i den grad man hadde i tankene da oppgavefordelingsutvalget 

kom med sine forslag. 

Rådmannen har vurdert de punktvise forslag som framgår i saksutredningen, og anbefaler 

følgende:  

 

Høringsuttalelse fra Ringerike kommune: 

 

Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester 

fra fylkeskommunene til kommunene.  

Ringerike kommune er positiv til et kommunalt ansvar for tannhelsetjenesten. Det kan bidra til 

en bedre sammenheng i tjenestene. De voksne som har rett til tannhelsehjelp er i stor grad 

pasienter/brukere i kommunen. Kompetansen til ansatte i tannklinikkene kan også være nyttig 

ute i tjenestene til opplæring av ansatte eller for å bistå pasienter/brukere der de er. 

Alle forhold i samfunnet som fremmer god folkehelse fremmer også god tannhelse og omvendt. 

Ved å integrere allmenntannhelsetjenester i kommunen vil kommunen lettere kunne se 

utviklingstrekk i befolkningens tannhelse i sammenheng med andre helse- og sykdomsforhold 

og bruke det som grunnlag for det forebyggende arbeidet. 

Når kommunene skal overta ansvaret må finansieringen være tilstrekkelig, slik at dagens tilbud 

ikke forringes og at tannhelsetjenesten kan organiseres effektivt for kommunene, i forhold til 
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de øvrige tjenestene. Det må tilføres ekstra midler for å dekke kravet om at personer med 

rusavhengighet og innsatte i fengsler også skal få de samme rettighetene. 

Kommunene må vurdere hvorvidt de personellressursene og den klinikkstrukturen som de får 

overført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen er tilstrekkelig for å ivareta ansvaret i 

henhold til krav fastsatt i lov og forskrift. 

Det bør legges særskilt til rette for at mindre kommuner løser oppgaven gjennom 

interkommunale samarbeid for å ivareta stordriftsfordelene som fylkeskommunen har i dag.  

 

Forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til 

kommuner. 

Ringerike kommune mener det er behov for å forbedre samhandlingen mellom kommunen og 

de etablerte DPS. Det er ulikt i hvor stor grad kommunene opplever at DPS understøtter 

kommunene og bidrar til helhet og sammenheng i tjenesten til beste for pasientene.  

Ringerike kommune er uenige i DPS-tilbudet som en forsøksordning skal få overført 

driftsansvaret til utvalgte kommuner. Spesialisthelsetjenesten har en lang vei å gå for å bygge 

opp et DPS-tilbud som er likeverdig uavhengig av geografi. Ved å trekke ut deler av dette 

tilbudet og overføre det til enkeltkommuner vil forskjelligheten i tilbudene bare bli større og 

arbeidet med å utvikle en samordnet kvalitetssikret spesialisthelsetjeneste vil vanskeliggjøres. 

 På samme måte må kommunehelsetjenestens psykiske helsearbeid i større grad finne sin form. 

I dag er det ingen «gylden standard» for dette arbeidet, faglig profil varierer sterkt og 

arbeidsverktøyene som brukes er ulike fra kommune til kommune. De første årene bør derfor 

helsetjenesten fortsette med en opptrapping og konsolidering av tjenesten på begge nivåer før 

man tillater seg å eksperimentere ytterligere. 

 

Å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Ringerike kommune støtter departementets vurdering av at rett kompetanse i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten er så grunnleggende for å kunne yte nødvendige og forsvarlige 

tjenester, at visse kompetansekrav bør fremgå i lov.  

Det er sammenhengen mellom kunnskap og forsvarlighet som er avgjørende for kvaliteten på 

tjenestene. Gode helsetjenester, god samhandling mellom tjenesteområder og rundt den enkelte 

pasient sikres ved faglig kompetente medarbeidere.   

Ringerike kommune mener allikevel at det er uheldig å lovfeste krav til noen yrkesgrupper, 

fremfor andre viktige yrkesgrupper. Ringerike kommune mener at det må være opp til hver 

kommune og vurdere dette behovet, da statlig detaljstyring umulig kan sikre gode løsninger på 

alle kommunens kompetansebehov.  

Ringerike kommune mener at det må gis økonomisk støtte til å gjennomføre nødvendige 

lederopplæringer for ledere innen helse- og omsorgstjenesten. 

 

Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene. 

Ringerike kommune støtter departementets forslag til at bestemmelsen om at den kommunale 

helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten inntas i helse- og 
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omsorgstjenesteloven. Likelydende lovverk underbygger at spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten er likeverdige parter i samhandlingen.  

 

Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring. 

Ringerike kommune er enige i forslaget om å endre helse- og omsorgslovens formålsparagraf 

til også å omfatte det å «sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende». 

Kommunene vil imidlertid påpeke at en er sterkt uenig i departementet sin påstand om at 

«dette er en tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og endringen vil derfor ikke innebære 

vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene».  

Kommunene strever med å ansvarsplassere opplærings- og mestringsarbeidet. Det blir gjort 

mye godt arbeid både på legekontorene, helsestasjon og i omsorgstjenesten, men det er 

vanskelig å synliggjøre dette arbeidet og løfte fram opplæring og mestringsarbeid som en 

enhetlig oppgave. Når departementet nå kommer med en tydeliggjøring av dette ansvaret i lovs 

form vil dette kreve at kommunene også må få tydeliggjort og løftet fram dette arbeidet. Det 

kan ikke kommunene klare uten vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser. 

Innføringen av kommunenes ansvar for mestring og opplæring har kommet glidende inn litt 

etter hvert og delvis som en følge av samhandlingsreformen. Det er i økende grad fra sentrale 

helsemyndigheter blitt tydeliggjort som et innsatsområde kommunene skal prioritere, men uten 

at det følger midler med til dette.  

 

Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep. 

Ringerike kommune støtter departementets forslag om endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre 

tjenestenes ansvar. 

 

Tydeliggjøring av kommunenes plikter når det gjelder psykososial beredskap og 

oppfølging. 

Ringerike kommune støtter departementets vurdering om at det er viktig at kommunens ansvar 

for psykososial beredskap og oppfølging fremgår tydeligere av loven enn i dag og at det gjøres 

ved en presisering av gjeldende rett. 

 

Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes 

av spesialisthelsetjenesteloven. 

Ringerike kommune er enig i forslaget til endring i spesialisthelsetjenesteloven slik at det blir et 

krav til alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å oppnevne en kontaktlege for pasienter 

med omfattende og langvarig behov for sykehustjenester. 

En overføring av ansvar fra helseforetakene til hver enkelt institusjon vil forhåpentligvis bidra 

til at det blir lettere å få ordningen til å fungere i hele landet og at oppfølgingen av hver enkelt 

pasient blir bedre og mer effektiv. 
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Vedlegg 

 Høringsnotat fra Helse og omsorgsdepartementet; Oppfølging av 

primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/4615-1   Arkiv: 430  

 

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og 

Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/16 Råd for funksjonshemmede 06.09.2016 

16/16 Eldrerådet 05.09.2016 

27/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.09.2016 

183/16 Formannskapet 20.09.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, - 

og Ringerike kommune vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Vi er i en tid der de kommunale helse og omsorgstjenestene står overfor store og nye 

utfordringer. Det forventes at tjenestene skal være like gode/bedre også i fremtiden. 

Oppgavene kommunene skal ivareta har økt gradvis over tid, og det blir flere brukere/pasienter 

med mer komplekse behov. Det kreves endringer i helse- og omsorgstjenestene for å oppnå 

nasjonale mål. I denne sammenheng blir etablering og utvikling av bedre kompetanse 

avgjørende.  

Utfordringene blir å definere hvilken kompetanse trenger vi, hvordan skaffer vi oss denne og 

hvordan legger vi til rette for at kompetansen utnyttes best mulig? Kompetansebehovet 

påvirkes av lovverket, holdninger i befolkningen, utvikling og teknologi som igjen genererer 

nye og/eller endrede tjenester. Det er derfor nødvendig med en strategiplan som viser retning 

for helse- og omsorgstjenesten.  

Kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike har stort sett de samme utfordringene og det 

skisserte samarbeidet skal bidra til en helhetlig tenkning og bedre forvaltning av ressursene som 

brukes i forhold til kompetanseutvikling.  
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Beskrivelse av saken 

Utarbeidelsen av en felles strategisk kompetanseplan for kommunene har vært 

prosjektorganisert, med en arbeidsgruppe bestående av Monica Samuelsen (leder), Vigdis 

Jægerborg, Anne Synnøve Sørli og Bente Anita Berg.  

Styringsgruppe for prosjektet har vært tjenesteleder og kommunalsjefer for helse og 

omsorgstjenesten i de deltagende kommuner, og planen begrenser til tjenesteområdene pleie og 

omsorg, helsetjenesten, tiltak for funksjonshemmede og mennesker med psykiske lidelser. 

Kompetanseplanen er en 10-årig strategiplan som beskriver kompetansekrav og 

kompetansebehov ut i fra nasjonale ambisjoner og føringer. Den er ment som et styrende 

verktøy for lederne i arbeidet med kompetanse lokalt og interkommunalt.  

Det vil bli utarbeidet felles toårig handlingsplan som beskriver prioriterte tiltak/strategier i 

forbindelse med planens fokusområder.  

I tillegg til kommunenes lokale føringer, er følgende nasjonale føringer er lagt til grunn: 

 Meld.st. 26 (2015): Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 Omsorg 2020 

 St.meld. nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted – 

til rett tid. 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

 KVALITETSFORSKRIFTEN 

 NOU 11:2011: Innovasjon i omsorg 

 

Rådmannens vurdering 

Vi ser at pasienter og brukere av kommunens helse og omsorgstjenester stadig presenterer mer 

komplekse og sammensatte behov for tjenester som krever høy kompetanse og avansert 

tverrfaglig samarbeid. Behovet for faglig tilstedeværelse er også økende, noe som ikke bare 

stiller kommunene ovenfor kvalitative krav til personell, men også til et visst volum av 

kvalifisert personell. 

Ringerike kommune har mange dyktige dedikerte fagfolk innen flere av de tjenesteområdene 

planen berører, men vi ser likevel at kompetansenivået ikke vil tilfredsstille framtidene behov 

og krav om faglig forsvarlighet.  

Kommunene står i dag også ovenfor oppgaver som tidligere lå inne under 

spesialisthelsetjenesten. Dette er mindre områder som krever spesiell kompetanse, og 

fagmiljøene må dekke relativt store områder dersom antall brukere/pasienter skal ha et stort 

nok volum til å dekke behovet for praksis og «mengdetrening» til å utvikle gode fagfolk. Både 

for å imøtekomme dette, og for å redusere sårbarheten ressursmessig, kreves er økt samarbeid 

med nærliggende kommuner. 

Det er vanskelig å rekruttere kompetanse, og derfor er det like viktig å beholde kompetanse. 

God kompetanse handler ofte om yrkesstolthet, nysgjerrighet i forhold til faget, muligheter for 

videre kompetanseutvikling. Nettopp derfor er kompetanseutvikling så viktig, og rådmannen er 

sikker på at de kommunene som viser seg å lykkes innenfor disse tjenesteområdene vil være de 

kommunene som sikrer seg kompetansen, enten ved rekruttering eller ved utvikling av interne 

ressurser. 
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Ringerike kommune har derfor avsatt prosjektmidler til et toårig prosjekt innen HR, der tre 

medarbeidere skal arbeide konkret med kompetansehevende tiltak/prosjekter. Disse er ansatt, 

og to har allerede tiltrådt stillingene. 

 

Vedlegg 

 Forslag til felles strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, 

Hole, - og Ringerike kommune. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/4871-2   Arkiv: 001 &31  

 

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

184/16 Formannskapet 20.09.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 tas til etterretning, og legges til grunn for  

kommunens planleggingsarbeid. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Det forventes en betydelig befolkningsøkning i Ringerike kommune de nærmeste årene. For å 

tilby kommunale tjenester med kvalitet og tilstrekkelig kapasitet, er det viktig å ha gode 

prognoser på befolkningsutviklingen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

For å operere med gode prognoser, er det utarbeidet en barnehage- og skolebruksanalyse for 

2016 – 2030.  Den er utført av Norconsult i Bergen, som i utarbeidelsen har vært på befaring 

på de fleste skolene og har hatt et utstrakt samarbeid med flere sektorer i kommunen. 

Vedtatte, påbegynte og planlagte utbygginger er brukt og ligger til grunn for arbeidet, og 

Statistisk Sentralbyrå har også levert egne tall spesialt for denne analysen. 

 

Endelig rapport følger denne saken. Rapporten inneholder disse kapitlene: 

1. Innledning 

2. Førskole- og elevtallsprognoser 

3. Areal og utbyggingsnormer 

4. Areal- og kapasitetsanalyser med vurdering av pedagogisk funksjonalitet 

5. Framtidig behov for barnehageplasser 

6. Utbyggingsbehov av grunnskolekapasitet 

 

Om framtidig behov for barnehageplasser sier rapporten at det vil «være godt samsvar mellom 

kapasitet og planlagt barnehageutbygging de neste årene». 

På lang sikt, i perioden etter 2025, kan det være behov for ytterligere barnehageutbygging.  

 

Om grunnskolekapasiteten sier rapporten at skolene utenfor Hønefoss byområde fram til 2030 

vil ha et relativt stabilt elevtall. Derimot vil de bynære skolene Ullerål, Hov, Veien, 

Veienmarka og Eikli samlet ha en betydelig vekst.  
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På barnetrinnet vil den vedtatte byggingen av ny skole i Hønefoss sør på Benterud og 

utbygging av Ullerål skole ivareta dette behovet den neste 10-årsperioden. Behovet for en 

tredje bynær barneskole vil melde seg mot slutten av perioden.  

På ungdomstrinnet kan Veienmarka og Hov komme samlet opp i 800 elever i perioden. Begge 

disse skolene kan bygges ut.  

 

Rapporten har og en vurdering av funksjonalitet. Der pekes det på blant annet at Hov 

ungdomsskole er lite pedagogisk funksjonell og vurderes som rive- og saneringsverdig. Det 

pekes også på svakheter ved skoleanleggene på Tyristrand skole og Vang skole. 

 

Rapporten konkluderer med at det er «enkelte kapasitetsutfordringer på noen skoler i sentrum, 

men kommunen er «alt i alt» i rute med kapasitetsutbyggingen». 

 

 

Rådmannens vurdering ‘ 

Rådmannen er opptatt av god planlegging, og å være i forkant. Barnehage- og 

skolebehovsanalysen vurderes å være et godt hjelpemiddel i arbeidet med å ha tilstrekkelig med 

barnehage- og grunnskoleplasser og ha gode barnehager og skoleanlegg. 

Rådmannen er tilfreds med at det ser ut til å være godt samsvar mellom kapasitet og planlagt 

utbygging på barnehage- og skoleområdet.  

Det vil være ønskelig og nødvendig å oppgradere prognoserapporten jevnlig. 

Rådmannen anbefaler at rapporten tas til etterretning og legges til grunn for kommunens videre 

planleggingsarbeid innen barnehage og skole. 

 

 

 

Vedlegg 

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030; langsiktige og helhetlige vurderinger. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 14/995-88   Arkiv: 140  

 

Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

185/16 Formannskapet 20.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Innspillet fra Åsa vel tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.  

 

I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i nærheten av 

«Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med aktuelle grunneiere. 

 

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2025-2030, 

skal følges. 

 

Øvrige utviklingsmuligheter spilles inn til en neste revisjon av kommuneplanen.  

 

 

Sammendrag 

Prosjektet «Åsa 2030» ble startet opp vinteren 2015 med økonomisk støtte fra regionrådet, 

fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. Arbeidet med utviklingsmuligheter for Åsa har vært 

gjennomført i lokalsamfunnet gjennom folkemøter, heldags workshop og to dagers plansmie i 

samarbeid med fagkonsulenter. Det er utarbeidet en rapport med illustrasjoner som er vedlagt 

saken. 

Innspillet anbefaler en langsom vekst på Åsas premisser. Rådmannen foreslår at de midtre 

områdene i Åsa, som er foreslått til utbygging, bør utvikles først og foreslår disse områdene 

som aktuelle å avsette til utbygging i pågående revisjon.  

Øvrige utviklingsmuligheter for Åsa spilles inn til en neste revisjon av kommuneplanen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Etter at skolen ble nedlagt har engasjementet for å utvikle Åsa vært stort i lokalsamfunnet. Åsa 

vel kjøpte skolebygningen våren 2016 og det skal på nytt startes opp med skole her. Nå i form 

av en leieavtale med Steinsfjorden Montessoriskole. En medvirkningsprosess vinter og vår 

2016 har resultert i et omfattende arealinnspill til revisjon av kommuneplanens arealdel.   

 

Beskrivelse av saken 

Innspillet er utarbeidet for å imøtekomme ønsket utvikling og vekst i et bærekraftig perspektiv 

i Ringerike kommune, ved å sikre Åsabygda en plass i det framtidige plankartet for kommunen. 

Innspillet er utarbeidet med velforeningen som initiativtaker i samarbeid med arbeidsgruppen 
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Åsa 2030. Dette er et planfaglig innspill fra Åsasamfunnet i form av skisserte utviklingsforslag. 

Forslaget er omfattende og ser for seg en utvikling i Åsa fram mot 2050.  

Det vises til vedlagte innspill og kartskisser.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel fra 2007 ligger det to nye områder for boligutvikling. Ett 

boligområde ovenfor skolen beregnet til 10 boenheter hvor det er vedtatt en reguleringsplan 

for tre eneboliger. Videre ett område ved Småbråten/Johnsrud med 11 enheter, reguleringsplan 

for Grenda i Åsa er vedtatt med 11 enheter, en reguleringsendring er igangsatt nå i vår.     

 

Juridiske forhold  

Slik rådmannen har forstått innspillet så har ikke de enkelte grunneiere direkte gitt sin 

tilslutning til utviklingsforslaget. De planjuridiske aspektene må derfor ivaretas i arbeidet med 

kommuneplanen. Utviklingen og tempoet for gjennomføring vil i stor grad styres av de aktuelle 

grunneierne i Åsa. 

 

Økonomiske forhold 

Innspillet i seg selv har ingen økonomiske konsekvenser, men behov for infrastrukturtiltak av 

ulike slag må vurderes inn i kommuneplanarbeidet. Et eget prosjekt for oppgradering av vann- 

og kloakknettet i Åsa med kobling til kommunens øvrige nett er igangsatt. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Informasjon og videre behandling av innspillet vil bli ivaretatt i arbeidet med revidering av 

arealdelen til kommuneplanen, i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 

 

Alternative løsninger 

Det aktuelle innspillet er planlagt i et langsiktig perspektiv fram mot år 2030 og videre 

framover til år 2050. I pågående revisjon er det allerede spilt inn ett forslag til boligbebyggelse 

vest for Vegård skole, som formannskapet godkjente for videre konsekvensvurdering etter 

grovsilingen.    

 

Dersom det ikke ønskes å gå videre med framlagte innspill nå, kan dette utsettes til en neste 

revidering av kommuneplanens arealdel. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Innspillet fra Åsa vel og arbeidsgruppa Åsa 2030 er en mulighetsstudie der ønsket om å sikre 

bygdas særpreg og utvikling har stått i fokus.  

Konkrete vurderinger av mulige utbyggingsarealer må gjøres i arealdelen til kommuneplanen, 

ut fra prinsippene for effektiv arealdisponering som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 

2015-2030. Disse prinsippene er stort sett sammenfallende med de prinsipper som 

mulighetsstudien er utarbeidet på grunnlag av.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommuneplanens arealdel angir arealdisponeringer, rammer og betingelser for ny arealbruk 

som kan settes i verk. Nye utbyggingsformål har gjerne krav om regulering. Tempo for 

gjennomføring av bebyggelse som er avklart i arealdelen, bestemmes ofte av grunneiers ønske 

og vilje til å utvikle sin eiendom, og markedets behov/interesse for tomter.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  185/16 

 Side 4 av 4   

 

 

Innspillet fra Åsa vel og arbeidsgruppa Åsa 2030 anbefaler en langsom vekst på Åsas egne 

premisser. Rådmannen er enig i denne tankegangen, og foreslår at de midtre områdene ved 

«Åsa torg» og «Åsa gata» bør utvikles først. Disse områdene foreslår rådmannen som aktuelle 

å avsette til utbygging i pågående revisjon. Kontakt mot aktuelle grunneiere og bearbeiding av 

kartskissene i tråd med nærmere ønsker om utbygging, må avklares i det videre arbeidet med 

kommuneplanen.   

 

Innspillet til Åsa vel og arbeidsgruppa Åsa 2030 har sett for seg utviklingen i Åsa i et 

tidsperspektiv fram mot 2050. Innen den tid vil arealdelen til kommuneplanen bli revidert flere 

ganger. Rådmannen foreslår at utviklingsmuligheter som er vist i skisser fram mot 2050 kan tas 

med videre i neste revidering av kommuneplanen. 

 

 

Vedlegg 

1. Innspill til kommuneplanen fra Åsa vel og arbeidsgruppa Åsa 2030, datert 3. juni 2016 

2. Kartskisser. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Fungerende leder miljø- og arealforvaltning: Grethe Tollefsen 
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Hønen gård Avklaring med beboernes hjemkommuner om 

betalingsansvar 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

«Formannskapet i Ringerike kommune tar rådmannens redegjørelse til orientering» 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

 

Det har oppstått tvister mellom Ringerike kommune og 3 andre kommuner (Bergen med to 

brukere, Oslo Bydel Bjerke vedrørende en bruker og Hitra med en bruker) om hvilken 

kommune som har betalingsansvaret for beboere ved Hønen bo- og mestringssenter (Hønen 

gård). Hjemkommunene, som i sin tid inngikk avtale med Hønen gård vil nå overlate 

betalingsansvaret til Ringerike kommune.  

 

Tvistene ble direkte utløst av Helse- og omsorgsdepartementets brev datert 24. mars 2014 til 

landets kommuner og fylkesmenn der det fremgår at utgifter til tjenester som nevnt i forskrift 

av 16. desember 2011 nr. 1348 om kommunens dekning av utgifter til helse- og 

omsorgstjenester (heretter omtalt som dekningsforskriften) § 2 ikke regulerer refusjon av 

utgifter som oppstår etter utskrivning av institusjon. Brevet ligger vedlagt. Hjemkommunene 

hevder at brevet fritar dem fra videre betalingsansvar som følge av at Hønen gård i 2008 ble 

modernisert og omgjort fra institusjon til omsorgsboliger. Ringerike kommune er ikke enig i 

denne vurderingen.  

 

Tvistene omfatter så langt kommuner i Hordaland, Oslo og Hitra. Hvis Ringerike får ansvaret 

vil den totale økonomiske kostnaden beløpe seg til flere millioner kroner. Det er med andre 

ord en sak av stor betydning for Ringerike og naturligvis også andre kommuner i samme 

situasjon.  



Som følge av tvistene ba Ringerike kommune Helse- og omsorgsdepartementet om en 

prinsipiell avklaring som så kunne benyttes som grunnlag for løsning av alle tvister. Ved brev 

av 22. mai 2015 (mottatt av kommunen først etter purring den 29. februar 2016) og brev av 

28. juni 2016 redegjorde departementet for sin lovforståelse. Brevene ligger vedlagt. I 

brevene fremkommer det bl.a. at hjemkommunen ikke kan organisere seg bort fra sitt ansvar 

for å sørge for et helhetlig og forsvarlig tilbud ved å kjøpe tjenester ved virksomheter utenfor 

kommunen. Slik vi vurderer redegjørelsene underbygger disse Ringerike kommune sitt syn. 

 

I tillegg kan det nevnes at fylkesmannen i Oppland i vedtak datert 13. juli 2016 fattet 

avgjørelse vedrørende tvist om betalingsansvaret for en beboer ved Røysumtunet. 

Fylkesmannen konkluderte med at Gran kommune hadde betalingsansvaret, og ikke den 

opprinnelige hjemkommunen. Avgjørende for fylkesmannen var at det ikke var oppnådd 

enighet om tjenestetilbudet forut for Gran kommunes refusjonskrav. Resultatet i nevnte 

avgjørelse er etter rådmannens vurdering således ikke avgjørende for resultatet i foreliggende 

sak. Av interesse er det imidlertid at fylkesmannen vurderte at Røysumtunet var omfattet av 

refusjonsretten i dekningsforskriften. Det redegjæres nærmere for dette nedenfor. Vedtaket 

fra fylkesmannen i Oppland vedlegges. 

  

Bergen kommune har i brev av 30. juni 2016 fremmet forslag om at Bergen kommune og 

Ringerike kommune sammen bringer saken inn for tingretten, og at de to kommunene deler 

likt påløpte og fremtidige utgifter frem til rettskraftig dom foreligger.  

 

Rådmannen er av den oppfatning at kommunen ikke bør inngå en avtale slik som Bergen 

kommune har foreslått. Etter rådmannens vurdering påhviler betalingsansvaret Bergen 

kommune. Denne vurderingen grunnes prinsipalt i dekningsforskriften § 2, som fastsetter at 

en oppholdskommune har et refusjonskrav mot en hjemkommune i nærmere bestemte tilfeller. 

Etter rådmannens vurdering omfattes opphold ved Hønen gård av bestemmelsen.  

 

Dersom opphold ved Hønen gård ikke skulle være omfattet av refusjonsretten etter 

dekningsforskriften er det rådmannens vurdering, på subsidiært grunnlag, at Bergen og de 

øvrige kommunene uansett har betalingsansvaret frem til avvikling av tjenestetilbudet. Dette 

følger av rundskriv I-6/2013 og underbygges av departementets redegjørelse i brev av 22. mai 

2015 og brev av 28. juni 2016. Det redegjæres nærmere for dette nedenfor. 

  

Når det gjelder hvem som bør avgjøre tvisten mellom Ringerike kommune og Bergen 

kommune er rådmannen av den oppfatning at fylkesmannen vil være riktig valg av 

tvisteløsningsorgan og ikke domstolene. Dette redegjæres det nærmere for under «juridiske 

forhold».  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Hønen gård ble opprettet i 1959 og drives av Norges blindeforbund i den hensikt å gi et 

særskilt tilrettelagt tilbud for blinde og svaksynte. Hønen gård er en helt privat virksomhet og 

ingen del av Ringerike kommunes tjenesteapparat.  

 

Hønen gård er et døgnbemannet botilbud for blinde og svaksynte fra alle deler av landet og 

beboerne mottar tilbudet på bakgrunn av at deres hjemkommuner i sin tid inngikk avtale om 

plass. En enkelt beboer har bodd der fra oppstarten i 1959, andre har fått plassene sine 



senere, men felles for de tre aktuelle beboerne er at de har bodd på Hønen gård gjennom lang 

tid, flere titalls år. 

 

Hjemkommunene har betalt hele tiden frem til 2014.  

 

Hønen gård gir beboerne et tjenestetilbud tilpasset deres funksjonshemming og det er i tillegg 

etablert en tilrettelagt arbeidsplass (Adaptor AS) der beboerne dels produserer egne varer og 

dels produserer på oppdrag (i stor grad elektrisk materiell til Elko).  

Hønen gård ble i 2008 modernisert og omgjort fra institusjon til omsorgsboliger. 

Moderniseringen av Hønen gård innebar at det gamle bygget, som var byggeteknisk utdatert, 

ble tatt ut av bruk og på tomten ble det isteden bygget to parallelle «langhus», med 

forbindelse mellom, slik at beboerne fikk egne boenheter istedenfor de små enkeltrom på 10-

12 kvm. som man hadde hatt frem til da.  

 

For å få finansiering søkte man om midler til bygging av omsorgsbolig. Tjenesteytelsene til 

beboere forble imidlertid de samme etter moderniseringen. Hønen gård gir beboerne alle 

daglige måltider servert i felles spisesal, og det gis hjelp til praktiske gjøremål og enklere 

omsorgsoppgaver slik som før. Beboernes funksjonshemminger er varige og de har et 

vedvarende tjenestebehov som de mottar samme sted som før. Det er ikke slik at beboerne 

har avsluttet behandling og har tatt et aktivt valg om å bosette seg i en omsorgsbolig i 

Ringerike.  

 

Flere av kommunene som hadde kjøpt tjenester fra Hønen gård mente moderniseringen av 

Hønen gård, fra institusjon til omsorgsboliger, innebar at brukeren måtte anses for å ha flyttet 

til Ringerike kommune og at det således var Ringerike kommune som hadde 

betalingsansvaret for brukeren. Blant annet i brev datert 4. desember 2009 uttrykte Ringerike 

følgende: «Når en godkjent institusjon avvikles, og pasienten velger å bosette seg i 

institusjonens vertskommune, er det denne som har ansvaret for å yte nødvendige tjenester 

etter sosialtjenesteloven. Men, -med refusjonsrett i forhold til pasientens tidligere 

hjemstedskommune.» Ringerike kommune ga deretter uttrykk for hvordan kommunen 

praktisk ville håndtere dette ansvaret. Kommunens synspunkt her må ses på bakgrunn av det 

lovverket som den gang var gjeldende. Lovverket er i dag endret. Rådmannen er av den 

oppfatning at moderniseringen av Hønen gård i seg selv ikke kan medføre at brukerne anses 

for å ha flyttet til Ringerike kommune, og at betalingsansvaret ved dette er overført til 

Ringerike kommune. Det redegjæres nærmere for synspunktet nedenunder i punkt 3.2.Etter 

moderniseringen av Hønen gård utviklet det seg to ulike praksiser vedrørende betaling for 

brukeres opphold ved Hønen gård.  

 

Den ene, som gjelder de fleste, innebar at hjemkommunen fortsatt betalte Hønen gård direkte. 

I disse tilfellene er det et direkte avtaleforhold mellom hjemkommune og Hønen gård og 

avklarte partsforhold.  

 

Den andre praksisen bygget på ovennevnte system fra dagjeldende lovverk, hvor Ringerike 

kommune foretok betalingen ovenfor Hønen gård, men hvor Ringerike kommune hadde 

refusjonsrett ovenfor hjemkommunen. 

  

De kommuner som nå frasier seg betalingsansvar mener boformen på Hønen gård er 

avgjørende for betalingsansvaret. Kommunene viser til departementets brev av 24. mars 2014 

hvor departementet uttaler at dekningsforskriften ikke hjemler refusjon av utgifter som 



oppstår etter utskrivning fra institusjon. Nevnte kommuner hevder at departementets brev 

tilsier at endringen av Hønen gård i 2008, fra institusjon til omsorgsboliger, medfører at 

Ringerike kommune ikke lenger har refusjonsrett etter dekningsforskriften.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Juridisk utgangspunkt 

 

Utgangspunktet for kommunenes ansvar for helse og omsorgstjenester er helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 som pålegger kommunene å sørge for at personer som oppholder 

seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Bestemmelsen fastsetter både 

hvem som skal gis rett til tjenester og hvilke tjenester de skal tilbys. Hvilke tjenester som skal 

tilbys er det ikke tvist om, så rådmannen går ikke inn på dette.  

 

Når det gjelder hvem som skal tilbys tjenester så er hovedregelen oppholdsprinsippet som 

innebærer at den enkelte kommune skal sørge for tjenester til alle som oppholder seg i 

kommunen. Tjenesten kan ytes av kommunen selv eller av andre offentlige eller private 

tjenesteytere som kommunen inngår avtal med. Oppholdsprinsippet modifiseres derfor noe i 

de sakene der en kommune sørger for at tjenester ytes av en tjenesteyter fysisk lokalisert i en 

annen kommune. I en slik situasjon beholder opprinnelig oppholdskommune ansvaret inntil 

pasienten eller brukeren velger å bosette seg i en annen kommune.  

 

Betalingsansvaret i foreliggende sak 

 

Etter administrasjonens vurdering plikter Bergen kommune å refundere kostnader i 

forbindelse med brukere på Hønen gård som i sin tid ble plassert der av Bergen kommune. 

Administrasjonen hjemler denne vurderingen prinsipalt i dekningsforskriften, og subsidiært, 

for det tilfelle at Hønen gård ikke skulle anses for å falle inn under dekningsforskriften, i 

rundskriv og tolkningsuttalelser fra departementet. Disse to vurderingene redegjøres det 

nærmere for i det følgende.  

 

Refusjonsadgangen etter dekningsforskriften  

 

Det følger av dekningsforskriften § 2 første og andre ledd at  

 

«For den som oppholder seg i institusjon kan oppholdskommunen kreve refusjon av den 

kommunen som var oppholdskommune forut for inntak i institusjon for utgifter til personlig 

assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, jf helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

For utgifter til plass i følgende institusjoner kan oppholdskommunen kreve refusjon av den 

kommunen som var oppholdskommune forut for inntaket: 

a) aldershjem 

b) institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år 

som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester (barneboliger), 

herunder avlastningsboliger 

c) Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige». 

Spørsmålet som tvistesakene reiser er hvorvidt Hønen gård etter moderniseringen i 2008 er 

omfattet av dekningsforskriftens § 2.  



I brev av 28. juni 2016 uttaler departementet at de er i tvil om Hønen Gård omfattes av 

dekningsforksriften og viser til definisjonen i forskriftens § 2 andre ledd som trekker opp 

rammen for forskriftens rekkevidde.  

 

Fylkesmannen i Oppland vurderte dette spørsmålet i tvistesaken mellom Gran kommune og 

øvrige kommuner hva angikk Røysumtunet. Fylkesmannen uttalte at institusjonsopplistningen 

i forskriften § 2 annet ledd ikke var uttømmende. Etter fylkesmannens vurdering var det 

avgjørende for refusjonsplikten ikke hva slags type institusjon beboeren hadde opphold i, men 

hva slags type tjeneste som ble ytt til beboeren. Dette innebar, ifølge fylkesmannen, at i den 

grad den aktuelle beboeren mottok tjenester eller institusjonsopphold som var å anse som 

sosialtjeneste etter den tidligere sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav d, skulle 

tjenesten/institusjonsoppholdet behandles på lik linje med de institusjonene som faktisk var 

listet opp i forskriften § 2 andre ledd. Fylkesmannen viste i sin vurdering bl.a. til brev fra 

departementet datert 1. juli 2013 hvor departementet bl.a. uttalte at forskriftsteksten kunne gi 

inntrykk av at det var foretatt større endringer enn det departementet la opp til. På denne 

bakgrunn konkluderte fylkesmannen med at Røysumtumet Rehabiliteringssenter var omfattet 

av dekningsforskriften. 

 

Vurderingen blir således om Hønen gård kan defineres som en institusjon etter tidligere § 4-2 

bokstav d) i sosialtjenesteloven. Den tidligere bestemmelsen lød «§ 4-2-. Tjenester. 

 

De sosiale tjenestene skal omfatte (..) d) plass i institusjon eller bolig med heldøgn 

omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, elder eller 

av andre årsaker».  

 

Hønen gård gir beboerne alle daglige måltider servert i felles spisesal, og det gis hjelp til 

praktiske gjøremål og enklere omsorgsoppgaver. Beboernes funksjonshemminger er varige 

og de har et vedvarende tjenestebehov som de mottar.  

 

Etter rådmannens vurdering kan Hønen Gård defineres som en institusjon etter den tidligere 

sosialtjenestelovens § 4-2 bokstav d). Ringerike kommune vil etter rådmannens vurdering 

således ha refusjonsadgang etter dekningsforskriften. 

 

Subsidiært: For det tilfelle at Hønen gård ikke omfattes av dekningsforskriften 

 

Departementet har i rundskriv I-6/2013 (ligger vedlagt) gitt retningslinjer for de tilfeller som 

ikke omfattes av dekningsforskriftens refusjonsregler.  

 

I rundskrivet presiseres det at hjemkommunen ikke kan organiseres seg bort fra sitt ansvar for 

å sørge for et helhetlig og forsvarlig tilbud ved å kjøpe tjenester ved virksomheter utenfor 

kommunen. Oppholdskommunen vil fortsatt sitte med betalingsansvaret selv om brukeren 

plasseres på en institusjon i en annen kommune.  

 

Rundskrivet er omhandlet i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 28. juni 2016, 

som er svar på Ringerike kommunes anmodning om en prinsipiell avklaring av 

betalingsansvaret mellom oppholdskommunen og hjemkommunen.  

 

Departementet fremhever i brevet at hjemkommunen ikke kan organisere seg bort fra sitt 

ansvar for å sørge for et helhetlig og forsvarlig tilbud ved å kjøpe tjenester ved virksomheter 



utenfor kommunen. Det avgjørende for hvem som har betalingsansvaret i en konkret sak vil 

etter departementets mening være innholdet i og utformingen av avtalene som er inngått 

mellom partene. Departementet uttaler at hjemkommunen i avtaleperioden vil ha ansvaret for 

å sørge for nødvendig helse- og omsorgstjenester, og at hjemkommunen også vil ha en 

handlingsplikt som innebærer å vurdere og sikre brukerens behov for helse- og 

omsorgstjenester i tiden nært opp til og etter avtalens utløp. Dette følger etter departementets 

oppfatning av at hjemkommunen ved avtaleinngåelse om tjenesteyting av en annen part på 

kommunens vegne, har anerkjent sitt sørge for-ansvar for pasienten/brukeren. Dersom 

hjemkommunen ikke lenger finner det hensiktsmessig fortsatt å kjøpe tjenester utenfor 

kommunen, har brukeren likevel rett på et forsvarlig tjenestetilbud i hjemkommunen. 

 

Dersom brukeren, uavhengig av foreliggende tilbud fra hjemkommunen, velger å flytte til 

vertskommunen og skaffer seg bolig der, presiserer departementet at vertskommunen vil bli 

rettslig og finansielt ansvarlig for den videre oppfølging. Dette følger av lovens hovedregel 

om at oppholdskommunen sørger for tjenester og finansiering av disse. Vertskommunen vil 

ikke ha noen større forpliktelser til å sikre fortsatt tjenester ved den virksomhet brukeren har 

oppholdt seg i, enn det hjemkommunen har. Dersom det av tilsynsmyndigheten blir ansett for 

faglig forsvarlig av hjemkommunen å stanse videre tjenester ved aktuelle virksomhet, vil 

derfor i utgangspunktet heller ikke vertskommunen være forpliktet til å finansiere dette. 

 

Departementet uttaler at det således ikke er hjemkommunen som skal ta avgjørelsen om skifte 

av ansvarlig kommune for brukeren. Ved utløpet av tildelingsperioden er hjemkommunen 

forpliktet til å foreta en ny individuell vurdering av brukeren med sikte på å få avdekket 

hvilket tjenestebehovvedkommende har før utløpet av avtalen med den tjenesteytende parten. 

Det er pasienten/brukeren som skal ta avgjørelsen om skifte av ansvarlig kommune for denne. 

 

Slik rådmannen ser det taler ovennevnte rundskriv for at Bergen kommune og de andre 

kommunene foreliggende sak omhandler fortsatt har betalingsansvaret for brukerne ved 

Hønen gård. Som det fremkommer av det ovennevnte uttrykkes det i rundskrivet at brukeren 

har rett på et forsvarlig tjenestetilbud i hjemkommunen, dersom hjemkommunen ikke lenger 

finner det hensiktsmessig fortsatt å kjøpe tjenester utenfor kommunen. I foreliggende sak ble 

alle de aktuelle hjemkommunene orientert om endringene av Hønen gård. Dersom 

hjemkommunen ikke ønsket å kjøpe tjenester fra Hønen gård etter moderniseringen måtte 

hjemkommunen, slik rådmannen ser det, gi brukerne et alternativt tilbud. Dette ble aldri gjort. 

Etter rådmannens vurdering tilsier dette at de opprinnelige hjemkommunene må anses for å 

ha betalingsansvar også etter moderniseringen av Hønen gård. Moderniseringen i seg selv kan 

ikke medføre at betalingsansvaret skyves over på Ringerike kommune.  

 

Juridiske forhold  

 

Betalingsansvaret 

 

Rådmannen ved kommuneadvokaten er av den oppfatning at Hønen gård faller inn under 

dekningsforskriften og at Ringerike kommune som en følge av dette har en refusjonsadgang 

ovenfor de øvrige kommuner, jfr. fylkesmannens uttalelse i tvistesak av 13. juli 2016 mellom 

Gran kommune og øvrige kommuner hva angikk Røysumtunet. 

 

Dersom Hønen gård ikke skulle omfattes av dekningsforskriftens refusjonsadgang er 

rådmannen av den oppfatning at rundskriv I-6/2013, samt departementets avklaringer, 



underbygger at Ringerike kommune ikke har et betalingsansvar i tvistesakene før bestiller 

kommunene har avsluttet sitt engasjement og beboeren har valgt å flytte til Ringerike. Det har 

ikke vært tilfellet i de tvistesaker som gjenstår. 

 

Etter rådmannens vurdering tilsier også rimelighetsbetraktninger en slik løsning. Ringerike 

kommune finner det sterkt urimelig om moderniseringen av Hønen gård, som ble gjort med 

det formål å gi de samme brukerne et bedre tilbud, skal ha som konsekvens at 

betalingsansvaret skyves over på Ringerike kommune. Satt på spissen ville det bety at 

hjemkommunen vil kunne fri seg fra ansvaret for kostnadskrevende brukere ved å plassere 

dem utenfor egen kommunegrense.  

 

Valg av tvisteløsningsordning 

 

Når det gjelder valg av tvisteløsningsordning har staten helt siden 1900 avgjort tvister mellom 

kommuner om hvem som er ansvarlig for utgifter til sosiale tjenester med endelig virkning. 

En avgjørelse fra fylkesmannen vil ikke kunne overprøves av domstolene, jfr. Rt. 2007 side 

234. I Rt. 2006 side 618 uttales det at tvister mellom kommuner om ansvaret for utgifter 

etter sosialtjenesteloven tilligger fylkesmannen og at disse sakene ikke kan bringes inn for 

domstolen.  

 

Fylkesmannens hjemmel for å treffe avgjørelse om refusjon var frem til 1. januar 2012 

sosialtjenesteloven § 10-3.  Rådmannen ved kommuneadvokaten har ikke funnet 

holdepunkter for at denne regelen ble endret ved vedtakelsen av helse- og 

omsorgstjenesteloven med tilhørende forskrifter. Det er allikevel en viss risiko for at 

fylkesmannen vil hevde at saken ikke hører inn under fylkesmannens kompetanse med den 

begrunnelse at Hønen gård ikke faller inn under forskriftens § 2. Rådmannen vurderer det 

allikevel slik at en bør forsøke å bringe saken inn for en rask og endelig avgjørelse av 

fylkesmannen før domstolsapparatet evt. skal behandle saken.  

 

En domstolprosess vil være kostbar og en avgjørelse må forventes et godt stykke frem i tid. 

Selv om den dom vil skape presedens for de øvrige sakene vil en domstolprosess isolert sett 

kun løse tvisten mellom Ringerike og Bergen kommune, og ikke mellom Ringerike og de 

øvrige kommunene.  

 

Rådmannen er derfor av den oppfatning at Ringerike kommune ikke skal inngå en avtale med 

Bergen om domstolsbehandling, men på eget initiativ bringe alle saker inn for fylkesmannen 

for endelig avgjørelse. 

 

Økonomiske forhold 

 

Et omtrentlig overslag over kostandene per bruker er på ca. 1 million kroner. Dersom 

Ringerike kommune blir pålagt betalingsansvaret vil dette medføre en kostand på ca. 4 

millioner per år fremover. Utestående for alle tre brukere er på ca. 4,5 millioner hvis vi også 

medtar Bydel Bjerke og Hitra kommune. 

 

 

 

Alternative løsninger 

  



En alternativ løsning kan være å inngå en avtale med Bergen kommune hvor partene dekker 

halvparten av Blindeforbundets utestående, samt deler på fremtidige kostnader i påvente av 

en domstol- eller fylkesmannsbehandling.  

 

Kostnadene for Bergens to brukere er i overkant av 1. millioner kroner per år. Ringerike 

kommune vil ved en slik avtale måtte betale utestående på ca. 2,5 millioner samt 1 million i 

året frem til rettskraftig dom foreligger.  

 

En avtale med Bergen vil ikke løse tvisten med Bydel Bjerke hvor brukerens kostnad er på 

ca. 1 million per år.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Ved å bringe sakene inn for fylkesmannen vil vi få en avgjørelse som ikke kan påklages. Dette 

vil være tidsbesparende og økonomisk fordelaktig fremfor en domstolprosess. Rådmannen 

mener at Blindeforbundet selv må rette sitt krav mot Bergen dersom en ikke vil avvente en 

fylkesmannsbehandling. Betalingsansvaret kan ikke delvis veltes over på Ringerike i påvente 

av en tidkrevende domstolprosess slik Bergen anbefaler. Etter rådmannens vurdering er det 

videre usikkert om denne tvisten i det hele tatt kan bringes inn for tingretten, jf. Rt. 2006 side 

618. 

 

Saken har medieinteresse. Det vil bli stilt spørsmål om hvorfor ikke Ringerike kommune vil 

inngå en avtale med Bergen om kostnadsdekning i påvente av en domstolavklaring eller 

avklaring fra fylkesmannen. Rådmannens svar på dette spørsmålet vil være at fylkesmannens 

avgjørelse i «Gransaken», samt departementets uttalelser støtter kommunens standpunkt om 

at betalingsansvaret hører hjemme hos Bergen. 

  

Det vil også kunne stilles spørsmål ved hvorfor kommunen ikke har bragt saken inn for 

fylkesmannen på et tidligere tidspunkt. Kommunen har bedt departementet om å klargjøre 

forståelsen av regelverket. Departementet har først ved brev av 28. juni 2016 redegjort for 

forståelsen av regelverket. Kommunen har avventet departementets avklaring før saken kunne 

bringes inn for tvisteløsning.  

 

Det kan videre stilles spørsmål ved om kommunen gjennom en avtale med Bergen kunne få 

dekket sitt utestående. Til det vil rådmannen svare at kravene per i dag ikke er foreldet. 

Kommunen vil derfor avvente fylkesmannens behandling før det tas stilling til om et 

inndrivelseskrav skal rettes mot Bergen og de øvrige kommunene. 

 

Dersom formannskapet ønsker å debattere saken i den forstand at det ønskes juridiske råd fra 

kommuneadvokaten vil rådmannen tilrå at ordfører/formannskapet lukker møtet etter 

kommuneloven § 31, jf. § 31a, jf. forvaltningsloven § 13. 

 

Vedlegg 

 

Helse- og omsorgsdepartementets brev av 24. mars 2014 

Helse- og omsorgsdepartementets brev av 22. mai 2015 

Helse- og omsorgsdepartementets brev av 28. juni 2016 

Fylkesmannen i Oppland sitt vedtak av 13. juli 2016 



Rundskriv I-6/2013 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Brathen 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Vedrsrc¡rdc hjerlrmel for refusjou nlellonì kornnlrrner for rrtgifter til helse- og

onrsolgstj cuester cttcr utsk rivning fra insf itu sjorr

l)cparfementet rnsker ¿1 infìrnnere onr folgerrde:

Folskrift 16,desenrber201| rtr.1348onrkomnrunensdekningavutgiftertilhclse-og
omsorgsutgifter $ 2 {crdc ledd bestemnrer lblgende:

"For utgifier lil tjenesler som nevnt ì lredie lerk[ som o¡tpstår elÍer utskrivitrgenfrct

ittstitusjon knn instiutsjot¡sköntilwte¡t krettc re.fusjan ûv deil Ëffit,nen som var
opp ho I ds konn n une J'oru t þr Ì ¡t nl ak i i ns ! i t u sj o n ".

I tredje ledd er utgifter til petsonlig assistarrse, avlastnirrgstiltak, omsorgslørur og brukerstyrt
personlig assistanse ner,nt.

Bcstc¡nmelsen i $ 2 fiercle ledd er lrjernlet í lov 2{.juni 2û I I nr, 30 onr helse- og

onrsorgsdenester $ 1 I - I ¡ndre ledd andre ¡lrnktum, Loven lyder:

"f)eportemetúet krm í.forskrift gÍ ,rcerfttere beslenmelser ou utgitisþrdclingen nrcllon
to eller flere konnturcr der en ltnsienl eller bruker-frir ljenesler av e¡t arrnen kotnaune

en¡¡ rler vedkonnættde hnr fast bostecl eller .fast oppholcl, og om behnttdling av tvister

mef !o*t komnttu¡er ou utgiÍl$fot'dcling i slike Íílfeller".

Ilelse- og onrsorgsdeparterrrentet hnr, i samråd mecl Juslisclepartementets lovavdeling,

konlnret til at helse- og omsorgstjoncstclovcn ikke gir tilshekkelig l{enrmel til i forskrift å

regulere refusjon av utgifter sorn oppstår etter ut.skrjvning.

Dette er begrunnet i at loven $ I l- I annel. lerld gir de¡rartcmentet adgang til â forskrift.sfeste

utgiftsfordeliugerr mellom kol:ununer bnre dcr hvor tjenestenrottaker fdtr tjenester'hv e¡r

annen konrnlune eun clcr vcdkornrncndc har fnsl bopel ellel fast oppholcl". Demom

tjenestemoltakel velgcr å bosette seg i vertskorrrmÌtnen etter utskrivingn vit dettc også være
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den kon¡m¡¡nc hvor veilkol¡unende har fast bopel og opphoid,

Konsekvensell av ovennevnle, er at dcn refusjousordniugen som forskiften $ 2 åpner for bare
har gyldighet for tjenesteinottakcrc som oppholder seg i institusjon.

Helse- og otltsorgs(leparlcnrcnfet vil belnerke at deu aktuelle refusjorrsordníngen bie relativt
inrtgående rirøftet i forar{reidene til helse- og omsorgstjenestelovcn - Prop, 9l L (2010-20i l)
kapitt€l 39. Rel'usjonsordningcn kom for å skjemre institusjonskorunìune¡te i forbindelse med
IlVPU-lefolnen, og e¡'såle<le.s historisk begrirnnet. Del er i dag el spørsruål on orrlningen har'

utspill sirr rolle og mer bidrar til tidkrevende prosessel og saksbehandlirrg cnn en rcttferdig
rrtgi fìsfor<lelilg m cllom kornnl¡ ncr.

I)en ltjernnrelssinrasjotrcn soln nå er avdekkef, innebærcr at det vil kreves lovendringer
dersom rcfusjonsadgangen også skal giekle i etterkant av et institusjonsopphold.
Departettienlet t,jl vurderc hvorvidt det er behov for refusjonsadgang i ettqkanl av et
irtstitusjonsopphold.

Meri vennlig hilsen

-Çî * r'., S*;$ì(,:Í Jt
-*-Ê.

-
avdelirrgsdirektor Vy,,*Wiüio*,,
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Avklaring av reglene om betalingsansvâr for beboere som mottar private tjenestetilbud

ved virksomhet beliggende i Ringerike kommune

f)et vises til brev datert 16. april 2015 vedrørende kommunenes finansielle ansvar ved kjøp av

tjenester i en annen kommune.

Innledningsvis ønsker departementet å bemerke at vi ikke kjenner disse sakene utover det som

ûenrkomlner i brevet fra Ringerike kommune. Departenrentet legger videre til grunn at

eventuelle tvister mellotn flere kommuner orr betalingsansvar for helse- og omsorgstjencstcr,

skal behandles av fflkesrrannen.

Når det gjelder de konkrete problemstillingene Ringerike kommune reiser, vil departententet

på generelt grunnlag bemerke følgende:

I vedlagte rundskriv I-612013 redegjøres det for departementets forståelse av hvordan

oppholdsprinsippet skal håndteres når kommuner kjøper tjenester av virksomheter geografisk

plassert i en annen kommune. Rundskrivet omhandler ikke direkte situasjonen ved utskriving
fra institusjon, lnen lovforståelsen kan få konsekvenser også for disse situasjonene.

Den rettsoppfatning departementet legger til grunn i rundskriv l-6/2013 er at når en kommune

velger å kjøpe tjenester i eu annen kornmune, er opprinnelig hjernkommune fremdeles

pliktsubjektet (har sørge for ansvaret) for denne pasienten/brukeren. Departementet el av den

oppfatning at dette følger av helse- og omsorgstjenesteloven $ 3-l siste ledd. Reelle hensyn

taler også for denne rettsforståelse. Det vil være urirnelig om en kommune ved hjelp av

oppholdsprinsippet kan fi'askrive seg ansvaret for en pasient/bruker ved å kjøpe tjenester i en

annen kommune. At regelverket knyttet til folkeregistrering krever at disse

pasientenelbrukerne må melde flytting til vertskor¡rnunen, kan ikke ha avgiørende betydning

Dalo

22.05.2015

Komlnunetienesteavdelinge Saksbehandler
n Flans-Iacob Sandsberg

22 24 87 62

posltnoltak@hod.dep.no



for hvilken kommune sorn har det finansielle ansvaret i situasjoner sorn dette.

Hjemkommunens opprinnelige sørge for ansvar tilsier at hjernkommunen opptrer proaktivt

overfor bruker. Dette betyr at det må foretas en konkret vurdering av brukers tjenestebehov,

og bruker har krav på et tilpasset tilbud i hjemkomrnuncn dersom hjcmkommuncn ønsker å

avslutte avtalen med vertskomlnunen eller virksomheten. Helse- og omsorgsministeren har i

brev av 12. februar 2015 tydeliggjort dette (se vedlegg). Dersom opprinnelig hjemkommune

ikke klarer å tilby et forsvarlig og adekvat tjenestetilbud, må hjernkommunen fortsette avtalen

om kjøp av tjenester icn anncn kommunc.

Denne ordningen er brukervennlig i den forstand at bruker lrar et reelt valg på hvilken

kommune han/hun ønsker å bo i. Dersom bruker, tross et faglig og forsvarlig tilbud i
hjemkommunen, velger å bosette seg i vertskommunen, blir vertskonrmuncn ansvarlig som

oppholdskorîmune. Men skal valget være reelt, rnå det foreligge et konkret tjenestetilbud

basert på en individuell vurdering av brukeren.

Ordningen forutsetter et relativt tett samarbeid mellom hjemkommune, vertskommunc og

tjcncstcytende virksomhet/institusjon. Ordningen er ment både å beskytte vertskommuner mot

å ñ et for stofi ansvar, samtidig sorn opprinnelige hjernkommr¡ner må íÌitas for å rnåtte kjøpe

tjenester i en annen kommune som opprinnelig hjemkommune fint kan tilby selv.

Avslutningsvis kan departementet opplyse om at Helsedirektoratet er i ferd med å utarbeide et

rundskriv der disse spørsmål blir behandlet.

Mcd vennlig hilsen

Anne-Cathrine Haug Jørgensen (e. f )
avdelingsdirektør

Hans-Jacob Sandsberg

fagdirektør

Dokunentet er elekh'onisk sigtrerÍ og har detfor ikke håndskrevrc sißnalurer,

Kopitil:
Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud

Helsed irektoratet

Vedlegg 2

Postboks 1604

Postboks 1604
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Vedrørende henvendelse til departementet

Vi viser til Ringerike kommune sin henvendelse til departementet dateft 16. april 2015

vedrørende behov for avklaring av reglene om betalingsansvar. Vi beklager at det har tatt lang

tid å besvare henvendelsen. I tilknytning til henvendelsen har departementet følgende

merknader:

Helse- og omsorgstjenesteloven $ 3-l første ledd pålegger kommunen äsørge for at de

personene som oppholder seg i kommunen mottar nødvendige helse- og omsorgstjenester av

forsvarlig karakter. Det følger av bestemmelsens siste ledd at tjenestene kan ytes av

kommunen selv eller ved at kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private

tjenesteytere.

Hjemkommunens ansvar ved kjøp av tjenester i en annen kommune er nærmere omtalt i

rundskriv l-612013.1 rundskrivet vises det til at hjemkommunen ikke kan organisere seg bort

fra sitt ansvar for å sørge for et helhetlig og forsvarlig tilbud ved å kjøpe tjenester ved

virksomheter utenfor kommunen. Dette gjenspeiles blant annet i at ved kjøp av tjenester i en

annen kommune, må hjemkommunen sikre at brukeren mottar nødvendige kommunale

tjenester.

Normalt vil kjøp av tjenester være tidsbegrenset, for eksempel knyttet til et skole- eller

utdanningsforløp, eller til at brukeren har nådd et visst funksjonsnivå. Når tjenesten

Dato

28.06.2016

Kommunetjenesteavdelinge Saksbehandler
n Kjersti Sandem

22248714
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(enkeltvedtaket) nærmer seg sin avslutning, vil hjemkommunen være forpliktet til å foreta en

ny individuell vurdering av brukeren med sikte på å ñ avdekket hvilket tjenestebehov

vedkommende har. På bakgrunn av denne vurderingen må hjemkommunen utarbeide et nytt
tjenestetilbud som må forelegges brukeren, og tildeles i samsvar med forvaltningslovens

bestemmelser. Tilbudet skal være forsvarlig og i tråd med forpliktelsene etter helse- og

omsorgstjenesteloven. Dette vil kunne være et tilpasset tilbud i hjemkommunen. Det er

imidlertid ingenting i veien for at tjenesten tildeles ubegrenset i tid, men dette vil stille
strengere krav til hjemkommunen når tjenesten skal avsluttes (et saklig begrunnet varsel til
brukeren om opphør av tjenesten, med tilhørende klageadgang).

På bakgrunn av henvendelsen er departementet i tvil om Hønen Gård omfattes av forskrift om

kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR-201 1-12-16-1348), jf.
definisjonene i forskriftens $ 2 annet ledd som trekker opp rammen for forskriftens
rekkevidde. Forskriften er imidlertid deklaratorisk jf. $ 5, hvilket medfører at avtale mellom

partene uansett vil gi grunnlag for å fravike forskriften.

Det avgjørende i saker som dette vil etter departementets mening være innholdet i og

utformingen av avtalene som er inngått mellom partene. Dette følger av at kommunen som

selvstendig rettssubjekt har full avtalefrihet, og at en avtale mellom to kommuner eller
mellom en kommune og en privat aktør således vil være rettslig bindende for partene. I

avtaleperioden vil hjemkommunen ha ansvaret for å sørge for nødvendige helse- og

omsorgstjenester, og hjemkommunen vil også ha en handlingsplikt som innebærer å vurdere

og sikre brukerens behov for helse- og omsorgstjenester også i tiden nært opp til og etter

avtalens utløp. Dette følger etter departementets oppfatning av at hjemkommunen ved

avtaleinngåelse om tjenesteyting av annen part på kommunens vegne, har anerkjent sitt sørge

for-ansvar for pasienten/brukeren. Dersom hjemkommunen ikke lenger finner det

hensiktsmessig fortsatt å kjøpe tjenester utenfor kommunen, har brukeren likevel rett på et

forsvarlig tjenestetilbud i hjemkommunen.

Dersom brukeren, uavhengig av foreliggende tilbud fra hjemkommunen, velger å flytte til
vertskommunen og skaffer seg bolig der, vil vertskommunen bli rettslig og finansielt
ansvarlig for den videre oppfølging. Dette følger av lovens hovedregel om at

oppholdskommunen sørger for tjenester og finansiering av disse. Vertskommunen vil ikke ha

noen større forpliktelser til å sikre fortsatte tjenester ved den virksomhet brukeren har

oppholdt seg i, enn det hjemkommunen har. Dersom det av tilsynsmyndigheten blir ansett for
faglig forsvarlig av hjemkommunen å stanse videre tjenester ved aktuelle virksomhet, vil
derfor i utgangspunktet heller ikke vertskommunen være forpliktet til å finansiere dette.

Departementet bemerker også at dersom brukeren mener at hjemkommunen ikke gir et

forsvarlig og adekvat tilbud, kan brukeren påklage dette til fflkesmannen på vanlig måte.

Det er således ikke hjemkommunen som skalta avgjørelsen om skifte av ansvarlig kommune

for brukeren. Ved utløpet av tildelingsperioden er hjemkommunen forpliktet til å foreta en ny
individuell vurdering av brukeren med sikte på å ffi avdekket hvilket tjenestebehov

Side 2



vedkommende har før utløpet av avtalen med den tjenesteytende parten. Det er

pasienten/brukeren som skal ta avgjørelsen om skifte av ansvarlig kommune for denne.

Departementet arbeider med et høringsnotat om forslag til løsning vedrørende uklarhetene

knyttet til forskrift om kommunens dekning av helse- og omsorgstjenester. Departementet tar

sikte på å kunne sende dette ut til kommunene i løpet av inneværende år.

Med vennlig hilsen

Kristin Løkke (e.f.)

fungerende avdelingsdirektør

Kjersti Sandem

førstekonsulent

Dokumentet er elektrcnisk signeft og har derþr ikke håndskrevne signaturer
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Dokid:
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Avgjørolse i tvistesak meilom cren
Àommuno og Harstad lommune

Avgigrelse i tvistesak mellom Gran kommune og Harstad kommune -Il

Fylkcsmanncn I Oppland har beh¡ndlet en tylstesak mellom Gran kommune og llere
hfemkommuncr om hvcm som h¡r det lkonomlske ansvaret for å dckke oppholdsutglftene tll
enkelte bcboere vcd RiFumtunct Rchablllterlngssenter i Gr¡n kommunc. Baþrunnen er at
speslallsthelsetienesten ¡vsluttct sltt bctrlir¡sansvar for beboernes opphold I lunl 2011, så

oppstod det uenlghet mellom kommurrne om hvem som skulle ha betelingsansv¡retfrcmovcr.

Fylkcsmanncns oppt¡vc I bch¡ndllng rv tvlstrn har vært å vurderc hvllkcn kommune som Gr

lkonomlsk ¡n¡v¡rllg for oppholdsutglftcne cttcr dagcns rêgelycrh dcn opprinncll
hjemkommuncn cllcr Instltusfonskommuncn. Fylkcsmannen h¡r I sln vurdcrlng ¡v s¡kcn bl¡nt
annet kommct tll ¡t Gr¡n kommune, som lnstltu{otukommune, I utgalgspunktct kunnr krevd
refusjon av de rcspcktlve hjemkommuræne for de oppholdsuttlftene Gran kommune ]nr dckkct.
Gran kommune h¡r imidlertid f¡ttet vedt¡k om og dckket uglftcr til langtldsopphoH I lnstltusjon
frr f unl 20tJ,,lir det var oppnådd enighet mcd hfemkommunene om dette. Gr¡n er dcrfor, sllk
Fylkesmannen vurderer gfeldende lowerk, avskårctfn å krevc rcfusjon fra hfemkommunenc for
utglfter tll opphold ved lnstltusjon,

Hlstorlkk
Fylkesmannen lOppland viser tll brev av 3. april 2014 fra Gran kommune v/advokat Camilla Selman,

der det bes om at Fylkesmannen avgjør w¡st om betalingsansvaret for beboeren med opphold ved

Røysumtunet. Vi beklager at det har tatt uforholdsmessig lang t¡d å få saken ferdig behandlet fra vår
slde.

I etterkant av Fylkesmannens brev av L august 2013 t¡l Gran kommune, hvor det vises til Helse- og

sosialdepartementets brev til Fylkesmannen i Oppland av 1. juli 2013, har Gran kommune forsøkt å

komme tílenighet med beboerens opprinnelige hjemkommune om hvem som skal dekke kostnadene
for beboernes opphold ved Røysumtunet ¡Gran kommune. Det har ikke lyktes kommunene å komme
til enighet om dette spørsmålet. Det følger av Helse- og omsorgsdepartementets brev til
Fylkesmannen i Troms den 23. eugust 2012 at Fylkesmannen i slike tilfeller kan avgløre hvilke

tjenester det kan krevcs refusjon for, og omfanget av refusjonen, jf. helse- og omsorgstjenestcloven

I 11-1 og forskrift om kommunens dekning av utg¡fter til helse- og omsorgstjenester (av 16.

desember 20!.2 nr. 134815 3 tredje ledd.
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Den angitte beboeren ønsker å fortsette sitt opphold ved Røysumtunet habiliteringssenter. Beboeren

har bodd der i 37 år. Gran kommune opplyser i brev av 17. juni 2015 at felles for beboerne i
tvistesakene er at de ble sendt til Røysumtunet da dette hadde, og fremdeles har, spesialisert

kompetanse innen epilepsifeltet. TJenestetilbudet har vært innrettet mot livsutfoldelse og best mulig

livskvalitet for brukerne tiltross for sine handikap. Dette har omfattet ulike støttetiltak basert på

spesielle og individuelle funksjonshemminger som følge av deres epilepsiog anfallssituasjon. Det

dreier seg om tiltak til hjelp for sysselsetting, meningsfylte aktiviteter og sosialt samvær. Beboerne

bor i små tilrettelagte bofellesskap med bemanning. Gran kommune uttaler deretter at ¡

utgangspunktet var tjenestene av en slik art at de i sin helhet må anses omfattet av t¡dli8ere lov om

sosiale tjenester (9 4-2 bokstav df. De angitte beboernes fusiske og mentale funksjonsevne har

naturl¡g nok blitt noe endret med økende alder, og innholdet itjenestene har til enhver tid blitt
tilpasset deres behov. Beboerens opphold ble fra 1965 t¡l 1970 finansiert i et samarbeid mellom

Troms fflkeskommune og Harstad trygdekontor. Fra 1970 t¡l 2002 ble oppholdet i sin helhet betalt av

Troms fflkeskommune. Beboeren meldte flytting tilGran kommune ¡ 1981. Fra 2002 t¡|2011 betalte
Universitetssykehuset Nord-Norge HF for oppholdet. Denne betalingsordningen ble sagt opp med

virkning fra 1. juni 2011. For å sikre beboeren et fortsatt opphold ble det deretter inngått anale med

Gran kommune, med en klar forventning om refusjon av oppholdsutgiftene fra Harstad kommune.

Avtalen har to måneders oppsigelse.

Gran kommune opplyser at den del av tjenestet¡lbudet som omfattes av t¡dl¡gere lov om sosiale

tjenester er ang¡tt t¡l 80 % av det totale tjenestetilbudet.

Fylkesmannen i Troms fattet vedtak i Wistesak den 9. januar 2013 mellom Gran kommune og Harstad

kommune for utgifter forbundet med opphold på Røysumtunet fortllll Den nye

helse- og omsorgstjenesteloven inneholder ikke overgangsbestemmelser som regulerer spørsmålet

om hvilket regelverk sorn skulle anvendes før eller etter 1. januar 2012. Helse- og

omsorgsdepartementet har i brev av 23. august2Ot,2, til Fylkesmannen iTroms, anBitt hv¡lket
regelverk som skal anvendes. Tvistesaken som ble behandlet av Fylkesmannen iTroms ble avgjort
etter det regelverk som var gjeldende fgr januar 2012 siden saken hadde sin opprinnelse før dette
tidspunktet. Fylkesmannen hadde etter tidligere lowerk ikke kompetense tilå avgiøre omfanget av

refusjonen. Tvistesak for de øvrige tre beboerne ved Røysumtunet ble lag i bero fra Gran kommune

sin side inntil avdtrelse var fattet i den første tvistesaken. Fylkesmannen iTroms fattet vedtak hvor
den opprinnelige hjemkommunen var Okonom¡sk ansvarlig for evt. sosiale t¡ene$er til beboeren
frem til 1. januar 2012. Departementet har i brev av 1. juli 2013 bemerket at det ikke var nØdvendig å

begrense dette økonomiske ansvaret for de sosiale tienestene frem tll 1. Januar 2012.

Fylkesmannen iTroms har avslutningsvis i sitt vedtak uttalt at dersom de involverte kommunene ikke

kommer til enighet om et eventuelt konkret refusjonskrav, kan saken bringes inn for retten.

Kommunen har også adgang til å fremme ny tvistesak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Fylkesmannen iOppland vurderer Wistesaken om refusjonsansvaret som innkommet etter at det nye

lowerket trådte i kraft.

Fylkesmannen har i brev av 6. mai 2014 til Harstad kommune bedt om komrnentar til saken, men har

ikke mottatt svar. Harstad kommune har i brev til Gran kommune, datert 9. januar 2014, svart på

Gran kommunes brev med krav om refusjon etter sosialtjenesteloven S 10-1 (2f . Av brevet fra

Harstad kommune fremkommer al. e(..)Det víses til Deres brev av 70. desember 2073, sømt lokturo
frø Gron kommune av TT.desember 2073,

Horstod kommune ser ikke at soken er tilført nye opplysninger etter vãrt brev ov 14. mors

2073 som skulle tilsi en endret oppfotnìng iforhold til spørsmãlet om betalingsonsvor.

Det synes etter dette û være liten mulighet for noen enighet gþnnom videre diolog mellom Gran- og

Horstod kommune. Det tegges med det tit grunn ot soken w Grøn kommune vil blî brogt inn for
Fylkesmonnen pû nytt som vorslet iovennevnte hrev. Det forutsettes do ot Fylkesmønnen i
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overensstemmelse med uttolelser i depdrtementets brev ov 2. jul¡ 2013 tilFylkesmonnen i Oppland

bâde tor stillìng til hvílke tjenester det skøl betoles refusjon for, somt størrelsen pû refusjonenn.

Rettlig grunnlag og Fylkesmannens vurderlng:

-Oppholdsprinsippet og instltusjonsbgrepet
Oppholdsprinsippet er videreført som den klare hovedregel i Helse- og omsorgstjenesteloven, jf.
Prop 911 (2010-2011, punk 39.6!. Det vil si at det er den kommunen vedkommende oppholder seg i

som skalyte nødvend¡te t¡enester etter lowerket. Det følger av merknadene i Lovdata til helse- og

omsorgstjenesteloven I 3-1 at *Oppholdsprinsippet v¡l t¡dv¡s kunne slû uheldig ut for enkelte
kommuner. Oppholdsprinsìppet hor derlor flere gonget vært drøftet, sist ìforbindelse med

utorbeidelsen ov lov om kommunole helse- og omsorgstjenester (Prop.g1L (2070-2071)). Det ble her
vist til ot mon i stedet for oppholdsprínsippet kunne legge bostedsprinsìppet til grunn, eventuelt et
kombine¡t oppholds- og bostedsprinsipp (side 435436). Deportementetfant imidlertid ot dette ville
være odministrotivt krevende og vanskelig ö proktlsere, somtidig som løsningen posser dãrlig til de

krov til mobilÍtet som i dog preger somfunnet. Hensynet til en lett tilgjengelig og Íleksîbel helse- og
omsorgstjenele tilso derfor ot lowerket fremdeles skulle legge oppholdsprìnsippet til grunnn.

Det er gitt forskriftshjemmel for å viderefore unntaket fra oppholdsprinsippet dersom det er mcst

hensiktsmessig. Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester av 16.

desember 2011 nr. 1348, sier i S 2 første og andre ledd at
sFor den som oppholder seg i institusjon kon oppholdskommunen kreve refusion ov den kommunen
som vor oppholdskommune forut for inntok ì ìnstîtusjonen for utgifter til personlig ossistonse,

herunder proktisk b¡stond og opplæring og støttekontok, jf. helse- og omsorgstjenesteloven I 3-2

første ledd nr.6 bokstav b.

For utgifter til ploss iÍølgende institusJoner kon oppholdskommunen kreve refusjon av den

kommunen som vør oppholdskommune forut for ìnntoket:

o) oldershjem

b) instítusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for born og unge under 78 ûr som bor
utenÍor Íoreldrehjemmet som følge av behov for tjenester (borneboliger), herunder ovlastnÍngsboliger
c) institusjon med heldØgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelovhengìge.t

Etter ordlyden ovenfor faller ikke Røysumtunet habiliteringssenter inn under forskriftens I 2 andre
ledd, og dette tilsier at det ikke er hjemmelfor at Gran kommune kan kreve refusjon for de utgifter
den har hatt overfor angltte beboere etter at spesialisthelsetjenesten avsluttet betalingen for
oppholdet ijuni 2011. Departementet uttaler i brevet til Fylkesmannen i Oppland den 1. jull 2013 at
KDeportementet ser imldlertld ot den nye forckriftstekten kon gi inntrykk ov ot det erÍoretott større

endrìnger enn det depdrtementet lo opp tí[, I tìllegg til dette ser deportementet ot forskriften kon

være vonskelig û proktisere, Depaftementet v¡l derlor utorbeide et eget rundskriv om denne

forskrlften, og vurdere behovet for eventuelle endringer ov teknisk eller moteriell ort.trVed
telefonsamtale med departementet den 30. april 2015 fìkk Fylkesmannen dette bekreftet, og det ble

uttalt at det vil bliforeslått endringer iforskriften. Det er ikke giort endringer iforskriften pr. idag.

Departementet sier videre i sitt brev fra 1. juli 2013 om den finansielle ansvarsplasseringen at
t<(...)Den finonsielle onsvorsplosseringen for tjenester til ìnstitusjonsbeboere ble sûledes ikke endret
ved iverkettelse ov helse- og omsorgstjenesteloven. Etter departementets oppfotníng vor det derfor
ov hensyn til de moterielle spørsmûlene strengt tott ikke nodvendig û begrense vedtoket i tid frem ttl
7. jonuor 2072. (...)For û videreføre gjeldende rett pû omrûdet, volgte derfor deportementet ô
presisere i forckrift ot det kon kreves refundert utgifter tíl ploss í institusjoner som oldershjem,

barnebolig og bolig m¿d heldøgns helse- og omsorgstjenestertfor.rusmíddelovhengige.

lJtgongspunktet for opphold i andre boformer eller instìtusjoner hvor hensikten med oppholdet er û

motto helse- og omsorgstjenester, vil normolt være ot bostedskommunen hor kjgpt ploss og dermed

direkte dekker olle utgiftene til mot, opphold etc. Detfølger ov dette ot institusjonsopplistingen i
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forskriften 9 2 onnet ledd lkke er uttømmende. Det ovgjørende for refusjonsplikten er ikke hvo slogs

type ìnstitusjon beboeren hor opphold i, men hvo slogs type tjeneste som ßes t¡l beboeren. Dette

innebærer ot i den grod den oktuelle beboeren mottar tjenester eller instîtusjonsopphold som vor ã

onse som sosioltjeneste etter den tidligere soslolt|enesteloven I 4-2 boktav d, skøl

tjenesten/institusjonsoppholdet behondles pû lik linje med de institusjonene som foktisk er listet opp i
forskriften 5 2 onnet ledd.p

Vurderingen i dette tilfellet er om lnstitusjonsoppholdet ved Røysumtumet (fra juni 2011) er å anse

som en sosialtjeneste etter den tidligere sosialtjenesteloven I 4-2 boktav d). Hvis dette er tilfellet,
skal institusjonsoppholdet behandles på lik linje med de institusjoner som er opplistet iforskriftens

5 2 andre ledd.

Det følBer av Departementets brev at når det gjelder utg¡fter til rene sosiale tjenester, jf. forskriften

$ 2 andre ledd, så er rettstilstanden uendret i forhold til den fìnansielle ansvarsplasseringen. Det vil i

dette tilfellet si at de utgifter Gran kommune har hatt siden junl 2011 knyttet tiltjenester som er
nevnt i forskriften S 2 andre ledd, i utgangspunktet kan kreves refundert av den opprinnelige
hjemkommunen.

lfølge brev fra Gran kommune til Fylkesmannen i Oppland den 17. juni 2015 har den angitte beboere

mottatt tjenester etter t¡dl¡gere lov om sosiale tjenester est¡mert til henholdsvis 80 % av det totâle
tjenestebehovet siden 1. juni 2011.

Vurderingen blir videre om Røysumtunet kan defineres som en institusjon etter tidligere $ 4-2

bokstav d) i sosialtjenesteloven. Den tidligere bestemmelsen lød ú 4-2. fienester.
De sosiole tjenestene skol omfotte (.) dl ploss i institusjon eller bolig med heldØgn omsorgstjenester
til dem som har behov for det pû grunn ov funkjonshemming, older eller ov ondre ûrsoker,n

Begrepene "institusjon" og "bolig med heldøgns omsorgstjenester" i den tidligere sosialtjenesteloven

var uklare. Siden det ble arbeidet med oppfølging av Bernt-utvalgets forslag om en ny felles lov om

sosial- og helsetjenester ¡ kommunene, fant departementet det mest hensiktsmessig å awente
lovendring. Lovgiver har imidlertid understreket at bestemmelsens formål er å skjerme

institusjonskommuner ved at de fritas for ansvaret for personer som oppholder seg i kommunen på

grunn av institusjonsoppholdet, jf. Ot.prp. nr. 29 (1990-91) side 140-143. Dette er også klart

formulert i lovens ordlyd. Lovens formål er også fremhevet i senere tolkningsuttalelser fra Sosial- og

helsedepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet har i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v., i medhold av

sosialtjenesteloven g7-12 (Forskrift om hva som skal regnes som institusjon/bolig med heldøBns

omsorgstjenester), gitt regler om nâvo som skol regnes som bolig med heldøgns omsorgstjenesteru.

Etter forskriften I 7-2 omfatter slik bolig kun aldershjem, bolig for barn og unge samt privat

forpleining. Avgrensningen i forskriften er kritisert ijuridisk teori, jf. bl.a. Kiønstad og Syse,

Velferdsrett I (2008) side 173. I LB 2011-204302 (Borgarting lagmannsretts doml er lagmannsretten

enig i at avgrensningen ut fra lovens ordlyd og forarbeider vanskelig kan være gyldie.

Det kan ikke ses ä være holdepunkter i forarbeidene for at anvendelsesområdet for g 4-2 bokstav d)

skal være så snevert som forskriften bestemmer. Det vises i dommen blant annet til Ot.prp. nr. 29

(1990-1991) side 59. lagmannsretten uttaler deretter at etter deres syn er det dessuten nærliggende

å tolke lovens forskriftshjemmel i 5 7-12 slik at når det kan bestemmes <hvo som skal regnes som

institusjon/bolig etter dette kapitlelt, gjelder dette institusjonens/boligens karakter og organisering,

og ikke hvilke grupper av brukere som skal omfattes av lovens bestemmelser. Fylkesmannen i

Oppland er enig i at en slik forståelse harmonerer best med uttalelsene i Ot.prp. nr. 29 (1990-1991).

,¡ i ,

Fytkesmannen i Oppland finner at det med baþrunn i de tolkninger6om ble gjort er nærliggende å si

at begrepet institusjon i lovens 5 4-2 bokstav b) idette tilfellet bør få en utvidende tolkning slik at

4



Røysumtunet faller inn under dette begrepet. Dette sammenfatter også med tolkningen av

institusjonsbetrepet i den tidligere sosialtjenestelovens S 10-1.

Ansvar for å gi soslalhjelp og bctalingsansv¡r for tjenestcne
Ansvaret for å gi sosialhjelp, samt spørsmålet om hvem som var ansvarlig for å dekke utgiftene ved

hjelpen, var tidligere regulert i sosialtjenestelovens SS 10-1 og 11-1. Merknadene til loven fremkom

av rundskriv l-U93, og t¡lletgsrundskriv þ1194 t¡l loven.

Hovedregelen er at det er oppholdskommunen som har ansvaret for å gi hjelp og tjenester etter
sosialtjenesteloven, Ansvaret ornfatter alle som oppholder seg i kommunen. Dette prinsipp var slått
fast i tidligere sosialtjenestelovens I 10-1første ledd. toven gjorde bare ett unntak fra denne regel.

Unntaket gjaldt personer som oppholdt seg i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjeneste. I

disse tilfellene var ansvaret lagt til den kommune som ver vedkommende sin oppholdskommune
forut for oppholdet i institusjonen/boligen. Dette fremgikk av lovens $ 10-l annet ledd.

lnstitusionskommunen hadde m.a.o. ikke noe ansvar for hjelp til personer som oppholder seg i en

institusjon i kommunen. lov om sosialomsorg hadde tilvarende bestemmelser, og hensynet bak

regelverket var å gi institusjonskommunene et visst vern.

I merknadene tiltidl¡gere sosialtjenesteloven 5 10-1 andre ledd (oppholdskommunens ansvar),

rundskriv l-L194 s 85-86, fremkommer det at bestemmelsen ikke skiller mellom institusjoner under
sos¡altjenesteloven og institusjoner under andre lover. Bestemmelsen skiller heller ikke mellom
offentlige og private institusjoner. Verken loven eller forskriftene hadde noen nærmere definisjon av

begrepet institusjon i denne bestemmelsen. Det presiseres i merknadene at oppregningen i

rundskrivet ikke må betrahes som uttommende.

Med bakgrunn i tidligere lovbestemmelse isosialtjeneste¡oven 5 4-2 bokstav b) og 5 10-l andre ledd

med tilhørende rundskriv har Fylkesmannen kommet t¡l at Røysumtunet må defineres som en

institusjon, og at tjenestene til beboerne skalytes av t¡dl¡gere oppholdskommune forut for
institusjonsoppholdet altså av de opprinnelige hjemkommunene. Det følger videre av ovennevnte
brev fra departementet at s¡den Roysumtunet kan defineres som en institusjon etter tidligere
bestemmelse i sosialtjenesteloven, så faller også institusjonen inn under opplistingen i forskrift om

kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester $ 2 andre ledd. Dette betyr at Gran

kommune i utgangspunket kan kreve refusjon for utgifter til plass for angitt beboer av den

kommunen som var oppholdskommune forut for inntaket í institusjonen.

Spørsmâl om enlghet om tfenestetllbudet
Når det nå er avklart at oppholdskommunen forut for opphold pâ Røysumtunet er ansvarlig for
tjenestene som omtalt ovenfor, må det avklares om adgangen til refusjon fortsatt er til stede eller
om refusionsadgangen har bortfalt på grunn av manglende enighet om tjenestetilbudet jf. I 3 i

forskrift om kommunens dekning ev utg¡fter til helse- og omsorgstjenester.

ForskrÍften sier i I 3 første og andre ledd at
¡<Krov om refuston etter I 2 kon bore fremmes i den grod det er oppnãdd enighet om tjenestetilbudet
med den kommunen som vor oppholdskommune forutfor inntok ì institusþnen.

lnstitusjonskommunen skol tø kontokt med tídligere oppholdskommune for ã drøÍte
tjenesteomfonget kott tid etter ot brukerens behov oppstãrt

Forarbeidene og lovkommentaren er taus om kravet til enighet. Fylkesmannen i Oppland finner det
nærliggende å legge en ordlydstolknlng tilgrunn. Bestemmelscn må forstås slik at uansett om

institusjonskommunen i utgangspunktet har rett på refusjon fra hjemkommunen etter I2 i

forskriften, kan slik refusjon likevel bare kreves der det er enighet om hvilke tjenester som skalytes. I

dette tilfellet er tjenestene opphold og helse- og omsorgstjenester ved Røysumtunet, som definert
ovenfor. Dersom det er enighet om deler av tjenestetilbudet, vil retten til refusjon være knyttet til
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kostnadene ved dette tilbudet. Dersom kommunen ikke er enige om tjenestene, kan denne tvisten
bringes inn for Fylkesmannen. Andre ledd i bestemmelsen sier at institusjonskommunen er pliktig til
å ta kontakt med tidligere oppholdskommune kort t¡d etter at brukerens behov oppstår. Dette kan

tale for at enighet bør nås før vedtak fattes, og uansett innen et kort tidsrom etter at behovet
oppstod. I dette tilfellet oppstod behovet for å drøfte t¡enesteomfanget når spesialisthelsetjenesten

sa opp avtale om betaling for de fire beboerne.

Utgangspunktet er derfor at enighet om t¡enestetilbudet må være nådd for at det skal kreves

refusjon etter $ 2. Det er ikke oppnådd enighet i denne saken. Forskrlftens $ 3 tredje ledd sier at
t<oppstùr det tvist mellom kommuner om tjenestetilbudet, kan kommunene kreve ot fylkesmonnen
ovgjør tvístent

Det ble ikke oppnådd enighet mellom Gran komrnune og Harstad kommune om tjenestetilbudet.
Gran og Røysumtunet har uttalt at Gran fattet vedtak om t enester og påtok seg betalingsansvaret
under en klar forutsetning om refusjon. Røysumtunet skriver i brev datert 23. april zOLg dt (Íor ã
sikre beboeren et fortsatt opphold ble det deretter inngûtt ovtole med Gron kommune, med en klor

forventning om refusjon øv oppholdsutgiftene fro Horstad kommunerr. Det fremkommer ikke av

brevet hvordan denne forventningen var synliggjort, og om det var på baþrunn av en enighet med

Harstad kommune.

I brev til Røysumtunet den 1. november 2010 varslet Universitetssykehuset i Nord-Norge om

oppsigelse av betalingsansvaret for to beboere. Gran kommune varslet om overføríng av

betalingsansvaret i brev av samme dato da Universitetssykehuset jf. brev av 25. juni 2010 anså Gran

kommune som betalingsansvarlig for beboerne. Gran kommune informerte Universitetssykehuset

om unntaket for oppholdskommunes ansvar i brev av 5- november 2010.

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF stanset betalingen for beboerens opphold ved Røysumtunet

fra 1.6.2011 uten at det på forhånd var blitt avtalt overtakelse av betalingsansvar med Harstad

kommune. Harstad kommune har ikke v¡llet overta betalingsansvaret for beboerens tjenestetilbud.

Gran kommunes vedtak om langtidsopphold i institusjon, datert 3. august 2011 er hjemlet i

dagjeldende lov om helsetjenester i kommunen 5 2-1 og lov om sosiale tjenester $ 4-2 bokstav d). I

vedlegg til vedtakene følger avtale om opphold med RøysumtuneÇ hvor Gran kommune påtar seg

betalingsansvaret. Vedtak om tjenester og avtale med Røysumtunet i seg selv er ikke det forhold som
gjør at Gran ikke kan kreve refusjon etter forskriften. Det er manglende enighet om hvilke tienester
som skulle ytes og hvem som skal bære kostnaden som setter en hindrlng for muligheten til å kreve

refusjon.

Gran kommune har vært i kontakt med den respektive hjemkommunen med forspk på å komme

frem til en løsning i saken. Slik enighet har ikke blitt nådd. Gran kommune mistet derfor sin rett til å
kreve refusjon ved at det ikke var oppnådd enighet om t¡enestetilbudet med den kommunen som var
oppholdskommune forut for inntak i institusjon.

6
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Det ble fremmet krav fra Gran kommune om at Fylkesmannen skulle av$øre w¡sten om hvem som

skulle betale for utgiftene ved institusjonsoppholdet, og ikke vurdere selve tjenestetilbudet jf.

forskrift om kornmunens dekning ev utgifter til helse- og omsorgstjenester $ 3 tredje ledd.
Bestemmelsens første ledd må derfor legges til grunn. Krav om refusjon for ugiftene tilopphold i

institusjon kan ikke fremmes ettersom det ikke er oppnådd enighet om selve tjenestet¡lbudet. Det vil
derfor ikke være aktuelt å vurdere hvor mye refusjon som kunne kreves etter g 2.

Med hllsen

Trond Johnsen e.f
Fun3. fylkesmann

Erlend T. Aasheim
avdellng3dlrehrrff f keslege

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopitil:
-Harstad kommune
v/kommuneadv.
9479 HARSTAD
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DET KONGËLI GE
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Rundskriv

Landets fylkesmenn

Landets kommuner

Nr.

t-612013

Dokid:
1 6086249
(15t249-51 )
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Vår ref

1313916 KTA HJS

Dato

25.09.2013

Om kommunenes ansvar ved opphør av avtale med en annen kommune om kjøp av

helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon

Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at det har blitt reist spørsmål om kommunal
ansvarsfordeling mellom flere kommuner ved opphør av kommunaltkiøp av helse- og

omsorgstjenester i en annen kommune. Som eksempel kan nevnes landsdekkende tilrettelagte
tilbud til døve og døvblinde. Departementet ønsker derfor å gi en kort redegjørelse for
ansvarsforholdene i situasjoner som dette.

Det redegjøres her ikke for situasjoner som reguleres av forskrift om kommunens dekning av

utgifter til helse- og omsorgstjenester $ 2. Bestemmelsen i forskriften $ 2 omhandler refusjon
mellom kommuner for utgifter knyttet til pasienter og brukere som oppholder seg i institusjon,

eller er skrevet ut. I det videre forutsettes det derfor at tjenestene ikke tilbys i institusjon når

avtale mellom kommunene opphører.

Om oppholdsprinsippet
Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven $ 3-1 at kommunen skal sørge for at alle som

oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at

kommunen ikke bare har ansvaret for sine egne innbyggere, men også for turister, pendlere og

studenter. Det er ikke noe krav om at den enkelte skal ha oppholdt seg en bestemt tid i

kommunen, eller skal ha planer om å oppholde seg en bestemt tid i kommunen. Det

avgjørende er hvor den enkelte til enhver tid faktisk oppholder seg.

Når oppholdsprinsippet er lagt til grunn for ansvarsfordelingen mellom kommuner, skyldes

dette at oppholdsprinsippet er brukervennlig og administrativt enkelt å forholde seg til.
Oppholdsprinsippet er en regel som kan forhindre at hjelpesøkende blir kasteballer mellom
kommunene.

Postboks 801I Dep, 0030 Oslo
Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@hod.dep.no



Oppholdsprinsippet viltidvis kunne slå uheldig ut for enkelte kommuner. Oppholdsprinsippet
har derfor flere ganger vært drøftet, sist i forbindelse med utarbeidelsen av lov om

kommunale helse- og omsorgstjenester (Prop 9l L (2010-2011)). Det ble her vist til at man i
stedet for oppholdsprinsippet kunne legge bostedsprinsippet til grunn, eventuelt et kombinert
oppholds- og bostedsprinsipp (side 435-436). Departementet fant imidlertid at dette ville være

administrativt krevende og vanskelig å praktisere, samtidig som løsningen passer dårlig til de

krav til mobilitet som i dag preger samfunnet. Hensynet til en lett tilgiengelig og fleksibel
helse- og omsorgstjeneste tilsa derfor at lovverket fremdeles skulle legge oppholdsprinsippet
tilgrunn.

Hjemkommunens ansvar ved kjøp av tjenester i en annen kommune
I mange tilfeller vil hjemkommunen etter en individuell vurdering av brukeren komme til at

det foreligger behov for tjenester fra en institusjon eller en virksomhet i en annen kommune.
Når hjemkommunen velger å sende brukeren til angjeldende sted på kommunens regning, må
kommunen sikre at brukeren også mottar nødvendige kommunale tjenester som virksomheten
ikke kan yte. Dette må hjemkommunen sikre i samarbeid med vertskommunen, og

hjemkommunen vil være finansielt ansvarlig for dette. Dette følger forutsetningsvis av helse-

og omsorgstjenesteloven $ 3-l siste ledd, som fastslår at kommunen kan velge å yte tjenestene

selv eller inngå avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Kommunene kan altså

ikke organisere seg bort fra sitt ansvar for å sørge for et helhetlig og forsvarlig tilbud ved å
kjøpe tjenester ved virksomheter utenfor hjemkommunen.

Det samlede tjenestetilbudet som hjemkommunen ffir utarbeidet i samarbeid med

vertskommunen må forelegges brukeren på ordinær måte. Tildelingen av tjenesten (pakken)

er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven $ 2 første ledd bokstav b.

Normalt vil en slik tjeneste være tidsbegrenset, for eksempel knyttet til et skole- eller
utdanningsforløp, eller til at brukeren har nådd et visst funksjonsnivå. Det er imidlertid
ingenting i veien for at tjenesten tildeles ubegrenset i tid, men dette vil stille strengere krav til
kommunen når tjenesten skal avsluttes (et saklig begrunnet varsel til brukeren om opphør av

tjenesten, med tilhørende klageadgang).

Når tjenesten (enkeltvedtaket) nærmer seg sin avslutning, vil hjemkommunen være forpliktet
til å foreta en ny individuell vurdering av brukeren med sikte på å ñ avdekket hvilket
tjenestebehov vedkommende har. På bakgrunn av denne vurderingen må hjemkommunen
utarbeide et nytt tjenestetilbud som må forelegges brukeren, og tildeles i samsvar med

forvaltningslovens bestemmelser. Tilbudet skal være forsvarlig og i tråd med forpliktelsene
etter helse- og omsorgstjenesteloven. Dette vil kunne være et tilpasset tilbud i
hjemkommunen.

Dersom brukeren mener at hjemkommunen ikke gir et forsvarlig og adekvat tilbud, kan

brukeren påklage dette til fylkesmannen på vanlig måte.

Dersom brukeren, uavhengig av foreliggende tilbud fra hjemkommunen, velger å flytte til
vertskommunen og skaffer seg bolig der, vil vertskommunen bli rettslig og frnansielt
ansvarlig for den videre oppfølging. Dette følger av lovens hovedregel om at

oppholdskommunen sørger for tjenester og finansiering av disse.

Vertskommunen vil ikke ha noen støre forpliktelser til å sikre fortsatte tjenester ved den

virksomhet brukeren har oppholdt seg i, enn det hjemkommunen har. Dersom det av

Side 2



tilsynsmyndigheten blir ansett for faglig forsvarlig av hjemkommunen å stanse videre
tjenester ved aktuelle virksomhet, vil derfor i utgangspunktet heller ikke vertskommunen være

forpliktet til å finansiere dette.

Med vennlig hilsen

Petter Øgar (e.f)

ekspedisjonssjef

Anne-Cathrine Haug Jørgensen

avdelingsdirektør

Gjenpart: Helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Stiftelsen Signo, postboks 100 Nordstrand, I112 OSLO
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2710-12  Arkiv: K01  

 

Sak: 23/16 

 

Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i utmark, forslag til endringer  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
Med hjemmel i lov om bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, §§ 4 og 5, samt 

småbåtlovens § 40, 4. ledd, fattes følgende vedtak som forslag til endringer i forskrift om 

motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike kommune, Buskerud: 

   

1. § 2, 3 ledd endres til: «For Begna, Randselva, Sogna og Ådalselva er 5 knop største 

tillatte hastighet». «For Sogna oppstrøms Sørgefoss er det kun tillatt å benytte 

elektrisk motor.» 

2. § 2, nytt 4. ledd: « For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største 

tillatte hastighet». 

3. § 2, nytt 5. ledd: «Hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er relative hastigheter i 

forhold til land. Det vil si en båts bevegelse i forhold til land, uavhengig av 

vannhastighet». 

4. § 2, nytt 6. ledd: «Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av 

Steinsfjorden. For øvrige vann og vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i 

nasjonal forskrift om bruk av vannscooter og lignende».  

5. Rådmannen gis i oppdrag å gjøre regelverk og forskrift kjent gjennom oppslag i 

kommunens avis, og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.02.2016: 

 

Forslag fra Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) til nytt punkt 5: 

«Rådmannen gis i oppdrag å gjøre regelverk og forskrift kjent gjennom oppslag i kommunens 

avis, og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside.» 

  

Forslag fra Anders Braathen (Sp) om ny setning 2 i pkt1: 

 «For Sogna oppstrøms Sørgefoss, er det kun tillatt å benytte elektrisk motor.» 

 

Forslag fra Tor Bøhn (Frp) om å fjerne siste setning i pkt 2: 

 « For Storelva mellom Kvernbergsund bru til Hønefossen er 5 knop største tillatte hastighet 

både motstrøms og medstrøms» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag  pkt  3 og 4 ble enstemmig vedtatt.  

Rådmannens forslag  pkt 1 og 2 ble satt opp mot  Braatens og Bøhn’s forslag. Her ble  

Braatens og Bøhns  forslag enstemmig vedtatt. 

Strandes forslag om nytt pkt 5 ble enstemmig vedtatt.  
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2710-17  Arkiv: K01  

 

Sak: 81/16 

 

Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i Utmark  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Med hjemmel i lov om bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, §§ 4 og 5, samt 

småbåtlovens § 40, 4. ledd, fattes følgende vedtak som forslag til endringer i forskrift om 

motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike kommune, Buskerud: 

   

1. § 2, 3 ledd endres til: «For Begna, Randselva, Sogna og Ådalselva er 5 knop største 

tillatte hastighet». «For Sogna oppstrøms Sørgefoss er det kun tillatt å benytte 

elektrisk motor.» 

2. § 2, nytt 4. ledd: « For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største 

tillatte hastighet». 

3. § 2, nytt 5. ledd: «Hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er relative hastigheter i 

forhold til land. Det vil si en båts bevegelse i forhold til land, uavhengig av 

vannhastighet». 

4. § 2, nytt 6. ledd: «Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av 

Steinsfjorden. For øvrige vann og vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i 

nasjonal forskrift om bruk av vannscooter og lignende».  

 

Endringene trer i kraft fra 01.01.2017. 

 

Rådmannen gis i oppdrag å gjøre regelverk og forskrift kjent gjennom oppslag i kommunens 

avis, og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Rådmannen bes videre om å sende inn 

vedtak om endringer i lokal forskrift til Norsk Lovtidend for kunngjøring i Lovdata. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2710-16   Arkiv: K01  

 

Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i Utmark  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Med hjemmel i lov om bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, §§ 4 og 5, samt 

småbåtlovens § 40, 4. ledd, fattes følgende vedtak som forslag til endringer i forskrift om 

motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike kommune, Buskerud: 

   

1. § 2, 3 ledd endres til: «For Begna, Randselva, Sogna og Ådalselva er 5 knop største 

tillatte hastighet». «For Sogna oppstrøms Sørgefoss er det kun tillatt å benytte 

elektrisk motor.» 

2. § 2, nytt 4. ledd: « For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største 

tillatte hastighet». 

3. § 2, nytt 5. ledd: «Hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er relative hastigheter i 

forhold til land. Det vil si en båts bevegelse i forhold til land, uavhengig av 

vannhastighet». 

4. § 2, nytt 6. ledd: «Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av 

Steinsfjorden. For øvrige vann og vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i 

nasjonal forskrift om bruk av vannscooter og lignende».  

 

Endringene trer i kraft fra 01.01.2017. 

 

Rådmannen gis i oppdrag å gjøre regelverk og forskrift kjent gjennom oppslag i kommunens 

avis, og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Rådmannen bes videre om å sende inn 

vedtak om endringer i lokal forskrift til Norsk Lovtidend for kunngjøring i Lovdata. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 



Sammendrag 

Økt båttrafikk med dagens hastighetsbegrensninger i Storelva og problemstillinger rundt 

bruk av vannscooter i Tyrifjorden og Steinsfjorden gjør at det er behov for å revidere lokal 

forskrift om motorferdsel. Rådmannen ønsker også et helhetlig lovverk som kan gi felles 

regler, da både Hole og Ringerike har arealer i Steinsfjorden og Tyrifjorden.  

Hole gjennomfører revisjon av sin lokale forskrift parallelt med Ringerike. Rådmannen gjør 

oppmerksom på at alle hastigheter det refereres til, er relative hastigheter i forhold til land. 

Det er § 2, 3. ledd i lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag som foreslås 

endret, da Storelva tas ut av dette leddet. Det foreslås egen hastighetsbegrensning i Storelva, 

nytt 4. ledd: «For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største tillatte 

hastighet». I nytt 5. ledd presiseres det at hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er 

relative hastigheter, altså et fartøys hastighet i forhold til land, uavhengig av vannhastighet. I 

nytt 6. ledd foreslås følgende: «Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av 

Steinsfjorden. For øvrige vann og vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i nasjonal 

forskrift om bruk av vannscooter og lignende». Rådmannen foreslår at endringene trer i kraft 

fra 01.01.2017. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Arbeidet med revisjon av den lokale forskriften ble igangsatt i 2011. Dette arbeidet stanset 

av ulike årsaker opp, men melding om oppstart av revisjon ble sendt på høring, og det kom 

inn en del høringsuttalelser. Det er fortsatt et behov for en revisjon av forskriften, og den 

01.12.2014 vedtok hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) på ny oppstart av 

revisjon av kommunal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er først og 

fremst hastighet i Storelva, samt bruk av vannscooter som er sentralt i revisjonsarbeidet. 

Oppstartsmelding ble publisert i Ringerikes blad og sendt direkte til berørte interessegrupper 

21.04.2015. Høringsfrist ble satt til 10.06.2015. Det ble mottatt to høringsuttalelser i denne 

høringsrunden. Uttalelser fra første høringsrunde tas også med i den videre prosessen. Alle 

høringsuttalelsene legges ved.  

HMA behandlet saken på nytt i sak 23/16. Der ble det vedtatt små justeringer i forhold til 

rådmannens forslag. Dette vedtaket ble så sendt på høring til samme høringsparter som 

tidligere, med høringsfrist 10.05.2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Både i Ringerike og Hole er det nedfelt hastighetsbegrensning på 5 knop i Storelva. (1 knop 

= 1,852 km/t, dvs. at 5 knop er 9,26 km/t). Et spørsmål som må vurderes, er om hensynet til 

sikker styrefart nedstrøms tilsier at en bør vurdere høyere fart enn 5 knop som maks 

hastighet. Vedlagte COWI-rapport trekker ingen klare konklusjoner for hastighet, men anser 

10 knop (altså 18,52 km/t) som uproblematisk, både med tanke på støy til omgivelsene, 

forstyrrelser for dyre- og fugleliv og andre brukere av elva. 

 

Bruken av vannscootere har hatt en markant økning de siste årene, og da det er ulike 

bestemmelser i Hole og Ringerike når det gjelder bruk av vannscootere, mener rådmannen at 

det vil være en stor fordel å få like bestemmelser i Storelva og Steinsfjorden. Det vil gi 

befolkningen et klarere regelverk å forholde seg til, samtidig som det vil være enklere å 

etterleve og kontrollere forskriftens bestemmelser. 

 

Av de høringsuttalelsene som har kommet inn, er det uttalelsene fra Petersøyas Venner og 

Norsk Ornitologisk forening som rådmannen anser mest relevante i forhold til bakgrunnen 



for oppstarten av revisjonsarbeidet. Petersøyas venner v/ Hans Bergan, ønsker å beholde 

dagens fartsgrense på 5 knop på Storelva gjennom Hønefoss. Det vil i praksis si fra 

Kvernbergsund bru til Glatvedt brygge/Hønefossen. Bergan påpeker særlig erosjon langs 

land fra hekkbølger og økt tilrettelegging for bruk av elva som argumenter for å holde farten 

på maks 5 knop. Norsk Ornitologisk forening v/ Viggo Ree ønsker 5 knop i et 100 meters 

belte fra land i Storelva. Ellers 20 knops fartsgrense.  

 

I HMA`s vedtak fra 01.12.2014, ble det bedt om at også Lier og Modum ble kontaktet for 

samarbeid om evt. felles regler for Tyrifjorden. Modum kommune v/ skogbrukssjef Dag 

Præsterud ga muntlig tilbakemelding om at de ikke så noe behov for revidering av sin 

forskrift. Lier kommune var med på ett møte, men de så heller ikke noe behov for en 

revidering av sitt regelverk. 

Etter siste høringsrunde, mottok rådmannen en høringsuttalelse fra Modum kommune. 

Modum anser endringene som fornuftige og tilstrekkelig restriktive. For øvrig ingen 

kommentarer til forskriftsendringene. 

Fylkesmannen i Buskerud sendte også inn en høringsuttalelse, der de ber kommunen vurdere 

om det i lokal forskrift skal forbys vannscooter i nordvestre deler av Tyrifjorden, da dette 

området er forslått vernet som naturreservat. 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel reguleres i dag gjennom motorferdselloven samt sentral og lokal forskrift 

til den. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble igangsatt et revisjonsarbeid i 2011. Saken er tidligere behandlet i HMA den 

11.04.2011 i sak 56/11. Arbeidet stoppet opp, og HMA vedtok i sak 129/14 at arbeidet 

skulle gjennopptas, og at Modum og Lier skulle kontaktes for et evt. samarbeid for et felles 

regelverk for Tyrifjorden. HMA behandlet saken på nytt i sak 23/16, der det ble gjort små 

justeringer i rådmannens forslag, som så ble sendt på ny høring med høringsfrist 10.05.2016. 

 

Økonomiske forhold 

En endring av fartsgrenser i Storelva vil kreve oppslag av skilt som opplyser om 

fartsgrensene både med- og motstrøms. Lokalisering av slike oppslag er ikke fastsatt, men 

Glatvedt brygge, Busundbrua og Kvernbergsund bru er naturlige oppslagssteder. 

Rådmannen har ikke avklart hvem som skal koste dette, ei heller hvem som skal sørge for 

skilting. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Saken har totalt vært på høring 3 ganger. Den har og blitt annonsert i Ringerikes blad og på 

kommunens nettsider. Rådmannen anser derfor saken som godt opplyst. Et vedtak om 

endring av de lokale reglene for motorferdsel må sendes inn til Norsk lovtidend for å legges 

inn i Lovdata. Videre må endringene publiseres på kommunens nettsider, i Ringerikes blad. 

 

Alternative løsninger 

Da denne behandlingen av saken er en oppfølging av tidligere vedtak i HMA, anser ikke 

rådmannen at det er noen alternative løsninger til rådmannens forslag til vedtak. Om HMA 

vedtar endringer av rådmannens forslag til vedtak, fører det til en ny høringsrunde med 

påfølgende ny behandling i HMA. 

 



Rådmannens vurdering 

Når det gjelder hastighet på Storelva, mener rådmannen at det er viktig å ha like 

bestemmelser i Ringerike og Hole. Dette vil være enklest for brukere av elva å forholde seg 

til, og vil forenkle politimyndighetenes kontroll- og oppsynsvirksomhet. Dagens 

bestemmelser i Ringerikes forskrift sier 5 knops fart, både motstrøms og medstrøms. For 

Hole sin del er fartsbegrensningen i Storelva 5 knop i en 100 meters sone langs land, for 

øvrig er fartsbegrensningen 25 knop. 

 

I de senere år har det vært fokus på å ta elva i bruk. Båten «Dronning Tyra» har i vesentlig 

grad bidratt til at befolkningen har fått mulighet til å ferdes på Storelva. Med tanke på trygg 

styringsfart medstrøms, vil 5 knop kunne være i minste laget. Rådmannen har vært i muntlig 

kontakt med Ragnar Braata, som er skipper på Dronning Tyra. Braata kunne fortelle at reell 

fart medstrøms med Dronning Tyra nok ofte var både 8 og 10 knop. Med dagens regelverk 

er dette dermed en ulovlig hastighet. Denne hastighetsoverskridelsen er ikke av alvorlig art, 

men det er ikke ønskelig at lokale forskrifter hindrer en fornuftig og ønsket næringsutøvelse 

i å foregå på lovlig vis. Rådmannen mener en tillatt maksfart medstrøms på 10 knop vil 

bidra til sikker styringsfart.  

 

For hastighet motstrøms, vil krav til styringsfart være mindre da elvas strøm bidrar til 

relativt større vannhastighet mot båters styringsmekanismer. Opprettholdelse av fart 

motstrøms krever mer motorkraft, og med det kommer også støy inn i bildet. Med tanke på 

dyre- og fugleliv og støy langs elva, foreslår rådmannen en hastighet motstrøms på 5 knop. 

Rådmannen har ikke mottatt noen sterke ønsker om å heve fartsgrensen motstrøms til 10 

knop. 

 

Rådmannen ser at det kan virke noe spesielt med ulik fartsgrense med- og motstrøms, men 

en slik bestemmelse bør likevel være oversiktlig og grei å forholde seg til for båtførere. 

 

Når det gjelder et forslag om et forbud mot vannscootere i Steinsfjorden, bygger det på at 

Hole kommune har et totalforbud mot vannscootere i sin del av Steinsfjorden. Ringerike 

kommune forholder seg i dag til det nasjonale lovverket gjennom «Forskrift til bruk av 

vannscooter og lignende» av 01.07.2013. Denne bestemmelsen sier bla. at det er forbudt å 

kjøre vannscooter nærmere enn 500 meter fra land. Dette medfører at et mindre areal nord i 

Steinsfjorden pr. i dag er tillatt å kjøre med vannscooter. Dette skaper usikkerhet for brukere 

og politiet som kontrollmyndighet. For å kunne nedfelle et strengere regime med tanke på 

bruk av vannscooter, må det være lokale forhold knyttet til natur, næring, sikkerhet og støy 

som vil være bestemmende for dette, jf småbåtlovens § 40, 4. ledd. Steinsfjorden blir mye 

brukt av båtfolk sommerstid, og man kan se for seg at trafikk med vannscooter i et lite 

område mellom båter, øyer og holmer nord i Steinsfjorden kan føre til uheldige hendelser. 

Videre vet vi at Steinsfjorden huser mange hekkende og til dels sjeldne fuglearter. Ferdsel 

med vannscooter er etter rådmannens vurdering ikke nyttekjøring, og ser ikke det store 

behovet for denne type motorisert ferdsel.  

Angående Fylkesmannens høringsuttalelse, der det ble bedt om å vurdere forbud mot 

vannscootere i nordvestre deler av Tyrifjorden, anser rådmannen det som mest ryddig at et 

forbud mot vannscootere blir fastslått gjennom egne forskrifter for et eventuelt reservat, og 

ikke gjennom lokal motorferdselforskrift. 

Rådmannen anser et likt regelverk i hele Steinsfjorden som mest fornuftig, og vil da 

anbefale forbud mot bruk av vannscooter i Steinsfjorden, på lik linje med Hole kommunes 

regelverk. 



 

 

Vedlegg 

1. Lokal forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag i Ringerike kommune 

2. Sentral forskrift om bruk av vannscooter og lignende 

3. Småbåtloven 

4. COWI-rapport 

5. Høringsuttalelse fra Petersøyas venner 

6. Høringsuttalelse fra Norsk Ornitologisk Forening 

7. Høringsuttalelse fra Øyangen Vel 

8. Høringsuttalelse fra Anders Braaten 

9. E-post fra Trond Øveren 

10. Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

11. Høringsuttalelse fra Modum kommune 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Brevet er sendt per e-post til: postmottak@ringerike.kommune.no
Att. Arvid Hagen

Høringssvar - forslag til endringer i lokal forskrift for motorferdsel i 
utmark og vassdrag

Fylkesmannen er positiv til forslag om forbud mot vannskuter i Steinsfjorden. 

Fylkesmannen ber kommunen å vurdere om det i forskriften også bør inntas forbud 
mot vannskuter i nordvestre del av Tyrifjorden. 

Det vises til høring av forslag til endringer i lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag med høringsfrist 10. mai 2016. 

Fylkesmannen i Buskerud har følgende merknader. 

Det er positivt at kommunen foreslår forbud mot vannskuter i Steinsfjorden, på bakgrunn av 
det rike fuglelivet og den utstrakte bruken av fjorden til friluftsliv. 

Den nordvestre del av Tyrifjorden er grunn, og der er det også et svært rikt fugleliv. Det er 
foreslått naturreservat i et større areal nord for utløpet av Storelva, dette forslaget ligger til 
behandling i Klima- og miljødepartementet. Ved vernevedtak vil det bli forbud mot 
vannskuter her. Kommunen bør derfor vurdere om også den lokale forskriften skal ha forbud 
mot vannskuter i den nordvestre del av Tyrifjorden. 

Med hilsen

Helge Nordby
fagsjef

Linda Boldvik

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare 
sendt elektronisk.
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Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1534-76   Arkiv: Q62 &13  

 

Massedeponier - Ringeriksbanen og E16  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Vedlagt dokument datert 06.09.16 angående massedeponier tas til orientering. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Bakgrunn: 

Formannskapet ba om en oversikt over massedeponier for å håndtere overskuddsmasser i 

forbindelse med E16 og Ringeriksbane. I sak 149/16 Oppstart av Vestsiden massedeponi 

Oppen gård vedtok formannskapet i punkt 6:  

 

I slike prosjekter er transportavstand kostnadsdrivende og godkjente deponier i umiddelbar 

nærhet av anlegget er derfor ønskelig. FS ber derfor rådmannen i samarbeid med vei/bane 

prosjektet fremme en oversikt over deponier for å håndtere overskuddsmasser fra 

Ringeriksbanen og E-16.  

 

 

Rådmannens vurdering 

I forbindelse med Ringeriksbanen og E16 vil det være behov for håndtering av en betydelig 

mengde med masser. Det er foreløpig usikkert hvor mye av disse massene som Ringerike må 

håndtere, blant annet på grunn av drivmetode og plassering av uttak. Kommunen har mottatt 

om lag 24 innspill som vil bli vurdert i prosessen fremover i tillegg til eventuelle nye innspill. 

Vurdering videre vil gjøres i samarbeid med fellesprosjektet for vei og bane.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 

Foreløpig rapport angående massdeponi, 06.09.16 

Temautredning i forbindelse med revisjon av kommuneplan, 18.08.15 sak 88/15 

Regional plan for masseforvaltning i Akershus, høringsdokument. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. Leder Miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



Massedeponier 
Ringeriksbanen og E16 

 

 

 

 

 

 

 

Foreløpig rapport – 06.09.2016 

 

 

 

 

 

Prosjektledere: 

John Morten Landrø 

Ole Einar Gulbrandsen 
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Oversiktskart 
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Innledning 
 

I forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen og E16, vil det være behov for omfordeling av 

store mengder med løsmasser (jordarter). Slike løsmasser kan blant annet komme fra 

tunellutbygging, veiplanering- og utvidelse, samt inngrep i områder som i dag benyttes til 

andre formål.  Det vil være hensiktsmessig å etablere massedeponier i og rundt 

Ringeriksregionen. Etter at deponiene er ferdig utfylt vil etterbruken variere. Det kan være 

nye boligområder, nyetablering av landbruksjord eller andre formål.  

Torsdag 7 mai 2015 skrev Ringerikes blad en artikkel med bakgrunn i behovet av 

deponiplass. Det er kommet inn om lag 24 innspill, vi ser at det er flere allerede som kanskje 

ikke er aktuelle av ulike grunner, samtidig er det muligheter for nye områder på gang. Noen 

av deponiene har allerede reguleringsprosessen startet opp.  

Behovet vil være avhengig av drivmetode if forhold til tunellen. En tunellboremaskin  (TBM) 

vil ha andre fraksjoner en om det  det benyttes vanlig sprengningsmetode. Det vil også ha 

noe å si om man starter drivmetode i Bærum eller på Sundvollen. Fremdriften vil også kunne 

påvirke valg av drivmetode. Kriteriene for valg av deponier er mange. Avstand fra tunellen til 

deponiet og kvaliteten på veien dit er vesentlig. For hvert deponi må det i mange tilfeller 

reguleres og konsekvensutredes.  

Bærum kommune hadde et møte med Fylkesmannen i Akershus v/Valgerd Svarstad 

Haugland 24 juni i år, hvor det ble drøftet å lage en overordnet strategiplan for de store 

samferdselsprosjektene – med utgangspunkt i  forslag til regional plan for massehåndtering i 

Akershus. Iht Fylkesmannens ønske bør arealer for bearbeiding/knusing og deponering i hele 

regionen vurderes, dvs tom Drammen – Hønefoss.  

Fellesprosjektet for vei og bane vil mest sannsynlig og slik situasjonen ser ut nå ha 

massedeponi som eget prosjekt som vil pågå som en del av og parallelt med 

reguleringsarbeidet. Dette vil da gjøres i samarbeid med kommunene.  

Areal og volum i tabellen er usikre, men brukes for å få et visst begrep om omfanget.  

Ulike forslag til deponier ut fra innspill i 

prosessen 
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1. Sønsterud 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Hole kommune  
Gnr/bnr: 237/7 

Areal: ca. 72 000 m2 
Volum: ca. 600 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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2. Tunga 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune 
Gnr/bnr/fnr: 47/7 

Størrelse: ca. 70 000 m2 
Volum: ca. 550 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 
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3. Kragstadmarka 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune  
Gnr/bnr: Flere 

Areal: ca. 1 064 000 m2 
Volum: ca. 5 500 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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4. Eggemoen – Nymoen 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune  
Gnr/bnr: Flere 

Areal: ca. 300 000 m2 
Volum: ca. 330 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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5. Hårum 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
  
Kommune: Hole kommune  
Gnr/bnr: 186/4 

Areal: ? m2 
Volum: ? m3 

 

 

Foreslått avgrensning 
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6. Ny vei Storøya 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Hole kommune  
Gnr/bnr: ? 

Areal: ca. 6 000 m2 
Volum: ca. 7 500 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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7. Deponi Storøya 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Hole kommune  
Gnr/bnr: ? 

Areal: ca. 12 190 m2 
Volum: ca. 10 825 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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8. Voller langs vei/bane 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Hole/Ringerike kommune  
Gnr/bnr: Flere 

Areal: ca. 500 000 m2 

Volum: ca. 1 000 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 
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9. Søndre Sørum Gård 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune  
Gnr/bnr: 47/2 

Areal: ca. 71 000 m2 
Volum: ca. 950 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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10. Åsa 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune  
Gnr/bnr: 22/1 

Areal: ca. 40 000 m2 
Volum: ca. 107 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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11. Ask 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune  
Gnr/bnr: 85/1 

Areal: ca. 260 000 m2 
Volum: ca. 370 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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12. Viul/Knestang 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune  
Gnr/bnr: 128/23 

Areal: ca. 22 500 m2 
Volum: ca. 62 500 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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13. Ramsrud/Sørumsmarka 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune 
Gnr/bnr: 55/7 og 54/2 

Areal: ca. 105 000 m2 
Volum: ca. 620 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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14. Kind Gård 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune  
Gnr/bnr/fnr: 

Areal: ca. 60 000 m2 
Volum: ca. 430 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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15. Røyseng Gård 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune 
Gnr/bnr/fnr: 75/1 

Areal: ca. 115 000 m2 
Volum: ca. 1 350 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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16. Kalkbruddet 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune 
Gnr/bnr/fnr: 

Areal: ca. 45 000 m2 
Volum: ca. 400 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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17. Vestsiden pukkverk 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune 
Gnr/bnr/fnr: 52/4/6 

Areal: ca. 248 000 m2 
Volum: ca. 1 700 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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Figur 3: Oversiktskart, massedeponi ved Vestsiden Pukkverk (Asker Oppmåling AS/John Myrvang 

AS, 2015 «Vestsiden massedeponi-visualisering»).  

 

Figur 2: Massedeponi ved Vestsiden Pukkverk (Asker Oppmåling AS/John Myrvang AS, 2015 

«Vestsiden massedeponi-visualisering»).  



Side 24 av 31 
 

18. Kyta - Åsbygda 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune 
Gnr/bnr/fnr: 123/1/0 

Areal: ca. 12 800 m2 
Volum: ca. 37 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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19. Sundvollen 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Hole kommune 
Gnr/bnr/fnr: flere 

Areal: ca. 53 000 m2 
Volum: ca. 240 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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20. Somdalen 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune 
Gnr/bnr/fnr: 275/4 

Størrelse: ca. 16 500 m2 
Volum: ca. 62 500 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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21. Tyrimyra 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune 
Gnr/bnr/fnr: Flere 

Størrelse: ca. 213 000 m2 
Volum: ca. 4 400 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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22. Kvernengen 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune 
Gnr/bnr/fnr: 87/7 

Størrelse: ca. 40 000 m2 
Volum: ca. 101 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 

 
 

Dagens situasjon Foreslått deponi 
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23. Frøyshov 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Hole kommune 
Gnr/bnr/fnr: 221/17 

Størrelse: ca. 207 000 m2 
Volum: ca. 100 000 m3 

 

 

 

Foreslått avgrensning 
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24. Nærstad 
Eiendomsinformasjon Vurdering av deponi 
 
Kommune: Ringerike kommune 
Gnr/bnr/fnr: 90/1 

Størrelse: ca. 80 000 m2 
Volum: ca. 700 000 m3 

 

 

Foreslått avgrensning 
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Oppsummering 
Potensielt deponi Størrelse Volum 

1. Sønsterud 72 000 m2 600 000 m3 

2. Tunga 70 000 m2 550 000 m3 

3. Kragstadmarka 1 064 000 m2 5 500 000 m3 

4. Eggemoen-Nymoen 300 000 m2 3 300 000 m3 

5. Hårum   

6. Ny vei Storøya 6 000 m2 7 500 m3 

7. Deponi Storøya 12 190 m2 10 825 m3 

8. Voller langs vei/bane 500 000 m2 1 000 000 m3 

9. Søndre Sørum Gård 71 000 m2 950 000 m3 

10. Åsa 40 000 m2 107 000 m3 

11. Ask 260 000 m2 370 000 m3 

12. Viul/Knestang 22 500 m2 62 500 m3 

13. Ramsrud/Sørumsmarka 105 000 m2 620 000 m3 

14. Kind Gård 60 000 m2 430 000 m3 

15. Røyseng Gård 115 000 m2 1 350 000 m3 

16. Kalkbruddet 45 000 m2 400 000 m3 

17. Vestsiden pukkverk 248 000 m2 1 700 000 m3 

18. Kyta – Åsbygda 12 800 m2 37 000 m3 

19. Sundvollen 53 000 m2 240 000 m3 

20. Somdalen 16 500 m2 62 500 m3 

21. Tyrimyra 213 000 m2 4 400 000 m3 

22. Kvernengen 40 000 m2 101 000 m3 

23. Frøyshov 207 000 m2 100 000 m3 

24. Nærstad 80 000 m2 700 000 m3 

TOTAL 3 612 990 m2 22 598 325 m3 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Politisk behandling 
Formannskapet fattet følgende vedtak 18.08.2015 sak 88/15: 

Temautredning om masseforvaltning skal ligge til grunn for revisjon av 
kommuneplanens arealdel.  

 

1.2 Bakgrunn  
 
1.1.1  Planstrategi og planprogram  

Kommunal planstrategi for Ringerike kommune og planprogram for revisjon av 
kommuneplanen fastslår at det skal lages en temautredning om masseforvaltning. Utredninga 
er en del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget i arbeidet med revidering av 
kommuneplanens arealdel.  

I arealdelen vil aktuelle areal for uttak og produksjon av masser vurderes og ses i sammenheng 
med andre interesser og innspill. Andre hensyn kan for eksempel være kultur-, natur- og 
friluftsverdier, trafikk, transport og barn og unge.  

Forslag til ny arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn der det er åpent for 
innspill til det konkrete planforslaget.  
 
 
1.1.2  Vedtak om oppstart  

Formannskapet fattet 11.06.2013 sak 91/13 følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av arbeid med temautredningen mineralske råstoffer.  

2. Resultatet av kartlegginga skal spilles inn til revideringen av kommuneplanen.   

 
I formannskapet ble det også fremmet forslag om at forekomst av grunnvann skulle tas med i 
utredninga. Forslaget ble ikke vedtatt, men oversendt til rådmannen. Rådmannen har avgrenset 
utredninga til å omhandle masseforvaltning. Avgrensning er nødvendig for å komme i mål 
med plan- og utredningsarbeidet som skal gjøres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanen. Grunnvann vil ivaretas i videre planarbeid etter plan- og bygningsloven, 
samt vannressursloven.  
 
1.1.3  Varsel om oppstart og invitasjon til innspill  

Etter formannskapets vedtak varsla rådmannen oppstart av utredningsarbeidet. Det ble spesielt 
invitert til å gi innspill om eksisterende uttak og forslag om framtidige uttak. Forslag til nye 
uttak ble levert på eget innspillskjema som er brukt ellers i kommuneplanrevisjonen. De 
konkrete innspillene blir behandla som innspill til revisjon av kommuneplan, på samme måte 
som øvrige arealbruksinnspill.  
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1.3 Formål 
 
Utredninga skal Kartleggingsbehov  

• gi oversikt over eksisterende 
masseuttak, produksjon av pukk og 
fyllinger/deponier 

• gi kunnskapsgrunnlag for å anbefale 
hvilke areal som bør settes av for 
uttak, produksjon eller deponi i 
kommuneplanen 

• gi vurderingskriterier for aktuelle 
områder for uttak, produksjon og 
deponier 

• gi oversikt over overordna 
rammebetingelser  

• Eksisterende masseuttak, produksjon 
av pukk og fyllinger/deponier, samt 
planstatus for disse 
 

• NGUs kartlegginger 
 

• Oversikt over områder som er avsatt 
til masseuttak i gjeldende 
kommuneplan, og hvor stor del av 
dette som er regulert iht. plan- og 
bygningsloven 

• Relevant lov- og regelverk  
Kommuneplanen skal 

• sikre ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved å sette av 
tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning.  

• sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å unngå direkte og indirekte 
nedbygging av verdifulle ressurser. Bruk av LNF-formål er mest aktuelt her.  

• løse framtidig behov for deponiområder, spesielt mht. utbygging av Ringeriksbane og 
E16.  

• gjennom bestemmelser sette kriterier for når det er krav om reguleringsplan  

• avklare nivå på konsekvensutredninger i påfølgende reguleringsplaner   

 
 
1.2.1 Behov for forvaltningssystem  
Byggeråstoffene er ikke-fornybare ressurser som må forvaltes på en samfunnsmessig god 
måte. Ringerike har flere ressurser av nasjonal viktighet, og det er i nasjonal interesse at disse 
forvaltes riktig. For å sikre en bærekraftig utnyttelse av ressursene er det nødvendig å tenke 
langsiktig. Det er en rekke miljøulemper knytta til uttak og deponering av masser, f.eks. støv, 
støy og transport. Transporten medfører utslipp til luft og vann, trafikksikkerhet, vegslitasje og 
framkommelighet. I situasjoner der uttak eller deponi ligger nær boliger, eller der adkomsten 
er en vei det bor folk langs, vil konfliktnivået kunne være høyt. De viktigste årsakene til dette 
er forringelse av landskap, naturmangfold, kulturlandskap og i noen tilfeller turområder, støy- 
og støvproblematikk samt dårlig trafikksikkerhet. Uttak og deponering innebærer også 
vesentlige terrenginngrep.  
 
Det er derfor viktig med gode planer og prosesser for å sikre at hensyn til miljø og samfunn 
blir ivaretatt. Dette gir flere utfordringer som kommunen må håndtere, og et godt 
forvaltningssystem er avgjørende.  
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1.4 Avgrensning og definisjoner 

 

Utredninga avgrenses til Definisjon 

Byggeråstoffer:  

grus og pukk  

Byggeråstoffer er mineralske råstoffer som brukes til bygge- og 
anleggsformål: sand, grus og pukk.  

• Sand har diameter på mellom 0,002 og 2 mm.  

• Grus har diameter mellom 2,0 og 64 mm.  

• Pukk er knust fjell/stein med en diameter mellom 4 og 120 
mm eller større.  
 

Uttak og deponier • Uttak: I denne utredninga blir uttak/masseuttak brukt om 
uttak av byggeråstoffer.  

• Deponi: Lagring av masser, endelig eller midlertidig i 
påvente av gjenbruk.  
 

Ringerike kommune, 
samt et regionalt 
perspektiv 

• Utredninga tar for seg hele kommunen, men med vekt på 
Hønefoss-området.  

• Utredninga har samtidig et regionalt perspektiv, da uttak 
og deponi av masser har et regionalt marked.  
 

Kjent kunnskap  

 
• Utredninga baseres i hovedsak på eksisterende kunnskap. 

Begrunnelsen er at kartlegging av ressurser og 
eksisterende uttak er omfattende og ressurskrevende da det 
ofte må skje på bakken. 
 

Tidsperspektiv • Kommuneplanen har vanligvis et tidsperspektiv på 12 år. 
Når det gjelder masseforvaltning er det nødvendig med et 
vesentlig lenger tidsperspektiv for å sikre en bærekraftig 
utnyttelse av ressursene. I forvaltning av de ikke-fornybare 
ressursene er det viktig å tenke på framtidige generasjoner, 
slik at en ikke tømmer kommunen for ressurser på kort 
sikt.  
 

 

Kartlegging gjøres uten hensyn til eiendomsforhold.  
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1.4 Byggeråstoffer 
 
Byggeråstoffene brukes til bygge- og anleggsvirksomhet, som f.eks. veg og jernbane, 
offshoreplattformer og boliger. I gjennomsnitt bruker hver enkelt av oss mellom ti og tolv tonn 
i året. Grunnet ressursknapphet på sand og grus, samt strenge krav til byggeråstoffene, brukes 
pukk i stadig større grad.  

Figur 1: Forbruk av grus og pukk som byggeråstoff jf. årlig mineralstatestikk.  
 
1.4.1 Transport 
Mineralforekomster kan ikke flyttes, og kan bare utnyttes der de fra naturens side er lokalisert. 
I tillegg til kvalitet er også beliggenhet viktig, med tanke på nærhet til markeder og 
transportmuligheter. Transport utgjør en stor del av prisen ut til kunde. Ved avstander på mer 
enn 30-40 km kan transportkostnaden bli større enn materialkostnaden (verdien av råvaren). 
Avstand til forbruksområdene er viktige i planlegging av uttaksområder. Masser av god 
kvalitet kan forsvare en noe lenger transportavstand enn masser av dårligere kvalitet. Både ved 
uttak og deponering av masser kan transporten være et problem. Myke trafikanter, naboer til 
adkomstveier til uttak og deponi og bilister som kjører bak lastebilene i bakkene blir berørt av 
transporten.  
 
1.4.2 Et regionalt marked 
Uttak og deponi av masser har et regionalt marked, og masseforvaltning bør derfor i større 
grad skje på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det arbeides med en regional plan for 
masseforvaltning i Akershus. NGU anbefaler at nabofylker, som Buskerud også deltar i 
prosessen. I forbindelse med fylkesdelplan for areal og transport er det planlagt å utarbeide en 
regional utredning om masseforvaltning.   
Det største markedet for sand, grus og pukk er Oslo og Akershus. Naturlig nok er det også her 
det blir mest overskuddsmasser. Som kommune nær Oslo og Akershus merker Ringerike et 
press både når det gjelder uttak og deponering av masser. Grunneiere på landbrukseiendommer 
ønsker å ta imot overskuddsmasse til oppfylling av daler og lignende, slik at landbruket kan bli 
mer lønnsomt og effektivt med store sammenhengende, flate jorder.  
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2 AKTUELLE LOVVERK 
 
2.1 Oversikt 
Det er flere lover og forskrifter som styrer forvaltningen av byggeråstoffer: 

• Plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter 
• Mineralloven  
• Landbruksveiforskriften 
• Forurensningsloven med forskrifter, spesielt kapittel 30 i forurensningsforskriften.  
• Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven 
• Kulturminneloven 
• Naturmangfoldloven 
• Skogloven 
• Forskrift om nydyrking 
• Folkehelseloven (kommer til anvendelse der det kan oppstå helsemessige ulemper i 

forbindelse med produksjon, uttak, forflytning, oppfylling m.m).  
• Drikkevannsforskriften, hjemlet i matloven og folkehelseloven  

 
Lista er ikke uttømmende. Plan- og bygningsloven og mineralloven er de mest sentrale i denne 
utredninga, og er nærmere omtalt under egne overskrifter. Masseuttak er regulert av konsesjon 
med driftsplan etter mineralloven, planavklaring etter plan- og bygningsloven (oftest 
reguleringsplan) og bestemmelser i eller vedtak etter forurensningsloven. En tillatelse etter 
mineralloven (konsesjon) erstatter ikke krav om godkjenning etter plan- og bygningsloven 
eller motsatt. Forholdet mellom disse lovene er omtalt i temaveilederen Uttak av mineralske 
råstoffer og planlegging etter plan- og bygningsloven. Se også tabell på neste side. Når 
masseuttak skjer over lengre tid og drifta er kommersiell, kreves det både reguleringsplan og 
driftskonsesjon. Når masseuttak skjer raskest mulig, for eksempel som en del av tilrettelegging 
av et utbyggingsområde, kreves kun reguleringsplan (jf. temaveileder).  
 
2.2 Mineralloven 
Mineralloven setter krav om driftskonsesjon ved et samla uttak på mer enn 
10 000 m3 masse. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 
Svalbard er konsesjonsmyndighet og sender saken på høring, jf. 
forvaltningsloven § 17. Kommunen er uttalepart til søknaden. Direktoratet er 
statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressurser. 
Planer etter plan- og bygningsloven som omhandler mineraluttak sendes på 
høring til direktoratet.  
 
Konsesjon skal være gitt før drifta igangsettes. Driftskonsesjon er en form for 
aktørgodkjenning, som først og fremst omhandler bergfaglig kompetanse og økonomisk 
skikkethet. Søker skal sende inn driftsplan sammen med søknaden om driftskonsesjon. 
Driftsplanen danner grunnlag for hvordan uttaket skal foregå, og kan sette krav til 
gjennomføring av drift, istandsetting, sikring, bevaring av naturmangfold og bestemmelser om 
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tiltak mot forurensing. Driftskonsesjonen erstatter ikke krav om tillatelse etter annet lovverk, 
f.eks. plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Ved uttak over 500 m³ masse skal det 
sendes melding direktoratet. Overskuddsmasser faller ikke inn under mineralloven.  
 
Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster har en oppryddingsplikt både mens 
arbeider pågår, og etter at arbeid er avslutta. Direktoratet kan fastsette frist for opprydding, 
enten etter eget initiativ eller etter initiativ fra grunneier eller andre berørte. Direktoratet kan 
også pålegge utvinner og driver å stille økonomisk sikkerhet for oppryddingstiltak. 
Direktoratet opplyser at det etter gjeldende prosedyrer for konsesjonsbehandling, vil 
hovedregelen være at det stilles krav om økonomisk sikkerhet.   
 

Figur 2: Henta fra temaveilederen Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan- og 
bygningsloven, s. 4. 
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2.3 Plan- og bygningsloven (pbl.) 
2.3.1 Kommuneplan 
Kommuneplanens arealdel er en overordna oversiktsplan, som viser sammenhengen mellom 
samfunnsutvikling, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. Arealdelen kan brukes 
for å sikre forutsigbarhet og unngå nedbygging av viktige ressurser.  
 
Områder til masseuttak og deponi bør avklares i arealdelen. Kommunen som planmyndighet 
har ansvar for å utarbeide arealdel med konsekvensutredning. Kommuneplanen har i 
utgangspunktet et tidsperspektiv på 12 år, men når det gjelder masseforvaltning må 
tidsperspektivet være vesentlig lengre.   
 
Hovedelementer i arealdelen er vist i tabellen nedenfor, med henvisning til aktuelle §§ i plan- 
og bygningsloven, samt forklaring på hvordan disse kan brukes i masseforvaltning.  
 
 Pbl.  Forklaring 
Arealformål 
angir med 
rettslig 
bindende 
virkning hva 
arealet kan 
nyttes til.  
Vises på kart.  

§ 11-7, 1 Råstoffutvinning, underformål under bebyggelse og anlegg: 
Formålet brukes for masseuttak. 
Type uttak kan angis med påskrift, men arealkoden er lik.  
 

§ 11-7, 1 Andre typer anlegg, underformål under bebyggelse og anlegg: 
Formålet brukes for massedeponi.  
 

§ 11-7, 5 
 
 

Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF):  
Ressursene ligger ofte i LNF-områder. Formålet innebærer i 
utgangspunktet byggeforbud. Dersom uttak av forekomsten 
ligger langt fram i tid, kan LNF være aktuelt formål for å hindre 
nedbygging. Videre kan formålet endres til råstoffutvinning ved 
en senere planrevisjon. Dette bør da omtales i planbeskrivelsen. 
LNF vil ofte være det tilgrensende område til uttak. Det kan 
være aktuelt å gi føringer for eller fastsette arealbruk i 
randsonene rundt et uttaksområde.  
Masseuttak til egen eiendoms bruk i landbruket er i tråd med 
landbruksformålet i LNF-område. Uttak ut over dette er i strid 
med LNF-formål.  
 

Hensynssoner 
angir hensyn 
som skal 
ivaretas når 
arealbruk 
gjennomføres. 
Vises på kart.  

§ 11-8 Hensynssoner kan brukes for å sikre randsonene ut fra 
sikkerhetshensyn eller ulike vernehensyn.   
 

§ 11-8 a)  
 

Sikrings-, støy og faresoner kan brukes for å hindre byggetiltak 
i randsonene i påvente av avklaring i reguleringsplan.  
I bestemmelsene for sonen kan det fastsettes forbud mot nye 
byggetiltak.  

§ 11-8 c)  Sone med særlige hensyn kan brukes for å sikre vernehensyn. 
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 Det kan kun gis retningslinjer til sonen, og disse må 
formaliseres i arealformål og eventuelt bestemmelser i 
påfølgende reguleringsplan. 
 

Bestemmelser 
angir med 
rettslig 
bindende 
virkning hvilke 
vilkår et tiltak 
må oppfylle.  

§§  
11-9  
11-10 

Bestemmelsene utfyller og utdyper arealformål og 
hensynssoner. Det kan f.eks. gis bestemmelser om uttaksdybde, 
deponihøyder eller forutsetninger om akseptabel produksjons-
virksomhet. § 11-9 nr 8 kan brukes for å gi forutsetninger om 
vernehensyn som må ivaretas i reguleringsplan.  
 

§ 11-9, 4 Rekkefølgekrav: Der uttak ikke skal tas i bruk i denne 
planperioden, men en gang i framtida, kan området legges ut 
som råstoffutvinning som det fastsettes rekkefølgekrav til med 
tidspunkt for når anlegget kan tas i bruk.  
 

 
2.3.2 Reguleringsplan 
Plan- og bygningsloven § 12-1 stiller krav om reguleringsplan for større bygge- og 
anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. (…). De 
fleste masseuttak og større deponier omfattes av dette kravet. Kommunen som plan- og 
bygningsmyndighet avgjør hva som er større.  
 
Reguleringsplaner bør utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er en krevende 
prosess å behandle et reguleringsforslag som avviker fra arealdelen. Dersom avklaringene i 
kommuneplanen er tilstrekkelige, kan andre hensyn bli ivaretatt i driftskonsesjon og driftsplan 
etter mineralloven. I de fleste tilfeller vil likevel både kommunen og driver være tjent med en 
reguleringsplan som grunnlag for drifta. En reguleringsplan vil også forenkle 
konsesjonsbehandlingen etter mineralloven.  
 
Reguleringsplanen fastsetter uttaksgrenser, fyllingsgrenser, rammer for bebyggelse, atkomst, 
vernehensyn og fysiske miljøtiltak og eventuelle krav om istandsetting og etterbruk. Selv om 
et areal er avsatt til masseuttak i arealdelen, kan det ikke alltid påregnes at hele det avsatte 
arealet kan nyttes til uttak. Reguleringsprosessen med mer detaljert konsekvensutredning vil 
kunne føre til at uttaksområdet må reduseres av hensyn til andre interesser. Det kan og være 
behov for å avsette arealer til støyvoller eller skjermingssoner innenfor det avsatte området. 
 
Forhold som blir regulert i driftsplanen bør ikke gjentas i reguleringsplan. Krav til eller 
forutsetninger om etterbruk kan fastsettes i reguleringsplanen. De fleste uttak er i drift over 
mange år, og det vil ofte være vanskelig å fastsette etterbruk. For løsmasseuttak kan landbruk 
være aktuelt etterbruksformål. Arealbruken reguleres i tilfelle i tidsrekkefølge. Dersom 
etterbruken er et utbyggingsformål (industri eller bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette 
og fastsette plankrav for etterbruken. Detaljerte rammer vil trolig være utdaterte den dagen 
etterbruk er aktuelt. Etterbruken kan også være tilbakeføring til LNF-formål, herunder 
etablering av nye jordbruksarealer. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting hjemles i 



 

 

11 av 26 
 

utgangspunktet i driftsplan. Der landskapshensyn eller planlagt etterbruk tilsier det, kan 
reguleringsplanen fastsette konkrete løsninger.  
 

• Arealformål:  
o Uttaksområdet reguleres til råstoffutvinning eller steinbrudd og masseuttak. 
o Tilhørende produksjonsanlegg reguleres til industri eller som eget felt under 

steinbrudd / masseuttak med bestemmelser om bebyggelse.  
o For randsonene rundt uttaket brukes formål som kreves for å ivareta sikkerhet, 

vernehensyn o.a.   
o Deponi skal vises som annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.  

• Bestemmelser gis iht. pbl. § 12-7.  
 
I planprosessen kommer ofte spørsmålet om alternative lokaliseringer av uttak og deponi. 
Ressursenes kvalitet er viktig her, og grunneier- og rettighetsforhold begrenser ofte 
valgmulighetene. Dersom en reguleringsplan er i samsvar med arealdelen, bør spørsmålet om 
alternativ være mindre relevant. Dersom planforslaget ikke er forankra i arealdelen, bør 
alternativer belyses og framgå av planprogrammet.  
 
2.3.3 Konsekvensutredning 
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan kan det utløses krav om konsekvensutredning 
(KU) etter forskrift om konsekvensutredninger, ut fra tiltakets størrelse og art. Kravet 
framkommer enten direkte på grunn av tiltakets størrelse, eller etter en konkret vurdering.  
 
2.3.4 Byggesak 
I utgangspunktet er det krav om søknad og tillatelse for vesentlige terrenginngrep, jf. pbl. § 21-
1 k. Hva som er vesentlig er ikke nærmere definert i lov eller forskrift, og avgjøres etter 
skjønn. I tillegg til volum og størrelse, må det også vurderes hvordan uttaket framstår visuelt, 
hvor sårbart området er, og hvordan naboer blir påvirka av tiltaket. Masseuttak må også 
vurderes over tid, og kommunen kan gripe inn ovenfor mindre uttak som over tid utgjør 
vesentlige terrenginngrep. Inngrep i tettbygde strøk vil lettere bli vurdert som vesentlige enn i 
mer rurale områder.  
 
Byggesaksforskriften § 4-3 punkt f unntar steinbrudd, gruver og masseuttak med tilhørende 
knuseverk og sorteringsanlegg fra søknadsplikt. Forutsetningen er at tiltaket er i samsvar med 
reguleringsplan og at det er gitt konsesjon etter mineralloven. Atkomstveg og tilhørende 
byggverk som f.eks. asfaltverk eller kontorbygninger er søknadspliktige på vanlig måte.  
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2.4 Landbruksveiforskriften 
2.4.1 Om forskriften 
Bygging, opprusting og ombygging av veier til landbruksformål er regulert gjennom Forskrift 
om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften).  
Forskriften er fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 
hjemmel i skogbruksloven og jordlova.  
 

Formål § 1-1 
Formålet med denne forskrift er å sikre at planlegging og bygging av veier for 
landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal 
samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, 
kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 
 
Virkeområde § 1-2 
Denne forskrift omfatter nybygging og ombygging av veier for landbruksformål, jf. § 1-
3. Forskriften gjelder også massetak langs veitraseen som er nødvendige i forbindelse 
med bygging og vedlikehold av det enkelte veianlegg. 

 
2.4.2 Praktisering av forskrift 
Skal det åpnes et massetak i forbindelse med tiltak på en landbruksvei søkes det sammen med 
tiltaket som nyanlegg, ombygging eller særskilt. Det følger da vanlige søknadsprosedyre med 
høring og miljøvurderinger. 
 
Et massetak er et varig inngrep i naturen. Det er derfor uheldig å åpne mange små massetak. 
Med utvikling av mobile knuse- og sorteringsverk er det vanligvis mye penger å spare på å 
produsere egen masse til landbruksveiformål. Med et skogbruk med stadig dårligere vilkår og 
økonomi er egenproduksjon av masse ofte avgjørende for at veinettet skal holdes i stand. 
Erfaringsvis består masseuttak nå mer i å skyte ut og knuse fjell enn å ta ut morene. 
 
De aller fleste landbruksveier eies av flere som er organisert i et veilag. Veiene er ofte i et nett 
hvor alle eller bare noen av samme eierne er involvert i sideveiene. Vanligvis finner en den 
mest gunstige plasseringen for et massetak som dekker hele veinettet. Det vil si at vi 
godkjenner massetak for et veinett og ikke for det enkelte anlegget. 
 
Intensjonen med godkjenningen etter landbruksveiforskriften er å sikre gode masser til 
veiformål med korte transportavstander. Godkjenningen setter vilkår om at massetakene skal 
sikres for folk og dyr mot ulykker. Massetakene skal ryddes opp og lukkes ved endt bruk. 
Godkjenning etter denne forskriften betinger at massene blir brukt til eget formål og ikke for 
kommersielt salg. For salg ut over egen eiendoms bruk eller masse til andre formål må tiltaket 
godkjennes etter plan- og bygningsloven. 
 
2.5 Forurensningsforskriften 
Forurensningsforskriften kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, 
sand og singel. Aktuelle tema er skjerming, støvdempende tiltak, utslipp til vann og støy. Når 
særlige forhold tilsier det, kan Fylkesmannen kreve at virksomheter som omfattes av kapittel 
30 skal ha særskilt tillatelse fra forurensningsmyndigheten. I god tid før slike virksomheter 
startes opp eller endres/utvides, skal den ansvarlige sende melding til Fylkesmannen med 
opplysninger om virksomheten. 
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3 MASSENES KVALITET 
 
3.1 Bergmessig kvalitet  
Det er stor kvalitetsmessig forskjell på de ulike bergartene, og langt fra alle kan brukes som 
byggeråstoff. De strengeste kravene stilles for bruk til veg- og betongformål. Spesielt til 
vegdekker på veger med stor trafikkbelastning er det strenge krav. For bruk til grøfter, 
drenering, fyllinger o.l. er det ikke så strenge krav.  
 
 
3.2 Tilstandsklasser 
Kvaliteten på massene er viktig både ved uttak og deponi. Massenes tilstandsklasse avgjør hva 
massene skal brukes til. Tilstandsklassene gir uttrykk for helsefaren ved å oppholde seg på 
eiendommen, og brukes for å sette grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av miljøgifter 
i jord til ulik arealbruk. Risiko for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter må 
også vurderes. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 til klasse 5. Klasse 1 er arealer som 
ikke utgjør risiko for helse eller miljø, mens over klasse 5 defineres jorda som farlig avfall.  
 

 
Figur 3: Tilstandsklasser fra veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 
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4 DAGENS SITUASJON  
 
4.1 Kommuneplanens arealdel  
4.1.1 Avsatte arealer 
Gjeldende kommuneplan for Ringerike 2007-2019 ble vedtatt 30.08.2007. Arealdelen er nå 
under revidering.  I gjeldende arealdel er det avsatt flere områder til masseuttak, først og 
fremst i området rundt Hønefoss. Totalt er det avsatt om lag 4 000 daa. Se oversikt i tabell 
nedenfor.  
 
Det er varierende om disse arealene er regulert i reguleringsplan. For flere av områdene er det 
reguleringsplaner under utarbeidelse. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av de enkelte 
områdene. 
 
I tillegg til disse områdene er det markert et vurderingsområde for framtidig masseuttak på 
Eggemoen (ikke juridisk rettsvirkning).  
 

Arealer avsatt til masseuttak i kommuneplanens 
arealdel 2007-2019 
Stedsnavn Nåværende Framtidig 
Nordre Myrvold 

 
32 156 

Hval, Hallingby 49 610 
 Hensmoen 431 694 480 349 

Kilemoen 1954593 967 529 
Kalkverket i Åsa 46 899 

 Lamoen 
 

127937 
Sum 2482796 1 607 971 
Totalt avsatt til masseuttak 4 090 767 

 

 
 
4.1.2 Bestemmelser og retningslinjer 
Kommuneplanbestemmelsene § 3 gir følgende bestemmelser og retningslinjer til disse 
områdene:  

• Bestemmelse: I områder avsatt til råstoffutvinning må det utarbeides reguleringsplan 
med konsekvensutredning i tråd med forskrift T-1446 før nye masseuttak eller 
utvidelser av eksisterende masseuttak kan finne sted.  

• Retningslinjer: Det kan gis tillatelse til råstoffutvinning utenfor de avsatte områdene. 
Igangværende godkjente virksomheter kan fortsette.  

 
Dagens kommuneplanbestemmelser inneholder ikke noe spesifikt om fylling eller deponi.  
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4.2 Ressurser i Ringerike   
Berggrunnen i Ringerike er svært variert og består av ulike bergartstyper fra ulike tidsperioder 
i den geologiske historien. Vi kan dele bergartene i kommunen inn i tre områder:  
 

1. De yngste bergartene tilhører Oslofeltet. Generelt er bergartene som tilhører Oslofeltet 
øst i Ringerike best egna for knusing til pukk for bruk til byggetekniske forhold. Både 
kvalitetsmessig og med hensyn til avstand til store markeder er områdene innenfor 
Oslofeltets bergarter i øst interessante. 

2. I områdene langs Randselva og ut mot Tyrifjorden inneholder berggrunnen 
hovedsakelig sedimentære bergarter som kalkstein, kalkrik sandstein og skifer.  

3. I vest og nordvest består berggrunnen av eldre stedegne og omvandlede dyp- og 
gangbergarter. Her dominerer gneis i ulike varianter. I området fra Heradsbygda, 
Follum og nordover til Hval og Skollerud finnes det gabbro som stedvis er omvandla 
til amfibolitt mot yttergrensene. Også her opptrer stedvis gneis av ulike typer.  

 
Ringerike har store sand- og grusressurser, og en god del av dette er høykvalitetsmasser – som 
er en mangelvare. Ringerike er et viktig forsyningsområde for en stor region. Oslo-området har 
i dag et sterkt press både på arealer og ressurser, og byggeråstoffer er en mangelvare. Etter 
hvert som mindre forekomster tømmes andre steder vil behovet for masser fra Ringerike øke. 
Dagens behov for byggeråstoff i Oslo og Akershus er ca. 4,2 millioner tonn per år. Fram mot 
2040 vil behovet trolig øke til 6 millioner tonn per år, og totalt 150 millioner tonn fram til 
2040. (Kilde: Planprogram for Regional plan for masseforvaltning, Akershus fylkeskommune 
2013)  
 
I 2012 ble det solgt over 550 000 tonn sand og grus og over 300 000 tonn knust fjell 
(pukk) til en verdi av over 75 millioner kroner fra Ringerike. Pukk blir i  hovedsak 
brukt i  kommunen, mens av sand og grus blir en stor del eksportert blant annet til Oslo 
og Akershus. Fordeles salget av grus per innbygger får vi nesten 19 tonn, noe som betyr at 
Ringerike er en eksportkommune (29 400 innbyggere per 01.01.2013). På landsbasis er forbruket 
av sand og grus 2,8 tonn per innbygger, og ca. 10 tonn pukk.  
 
Grusressurser har også ofte gode egenskaper som byggegrunn, resipient for infiltrasjon av 
avløpsvann og drikkevannskilde. Grunnvannskilder med gode vanngivende egenskaper og 
god drikkevannskvalitet må hensyntas ifm. masseforvaltning.  
 
 



 

 

16 av 26 
 

Figur 4: Berggrunn i Ringerike.  
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Prognoser for framtidig behov og levetid på forekomstene ut fra forskjellige forutsetninger 
er diskutert i NGU Rapport 2009.007 Analyse av framtidig behov og tilgang på sand, 
grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold. I Ringerike er det registrert et totalt volum 
på knapt 500 millioner tonn. Av dette er 157 millioner tonn beregnet å være utnyttbart, og i 
forekomstene som er klassifisert som nasjonalt viktige og meget viktige i en lokal 
sammenheng er det utnyttbare volumet 51 millioner tonn.  
 

Byggeråstoffer: potensial, produksjon og regionalt behov 
Ringerike Oslo og Akershus 
Utnyttbart volum Produksjon (salg) 

2012  
Dagens behov  Forventa behov 

fram mot 2040 
500 mill  850 000  4,2 mill årlig 6 mill tonn årlig  
Tall er oppgitt i tonn.  
 
Med bakgrunn i oversikten ovenfor ser det ut til at Ringerike kan øke sin produksjon for å 
dekke en noe større andel av det regionale behovet.  
 
Arealdelen må ha et langsiktig fokus, og det bør vurderes hvor store kvantum som er 
ønskelig å ta ut årlig. Jo flere masseuttak det åpnes for om gangen, desto lenger vil det ta før 
uttak i drift avsluttes. En restriktiv linje når det gjelder å åpne nye uttaksområder vil kunne 
bidra til at eksisterende uttak driftes mer effektivt og eventuelt vil kunne avsluttes fortere. 
De negative konsekvensene av et uttak vil da vare i kortere tid.  
 
 
4.3 Grus 
Norges geologiske undersøkelser (NGU) har utarbeida et kart som viser forekomster av sand, 
grus og pukk. Se kart på neste side. Forekomstene er klassifisert og verdivurdert. 
Opplysningene er oppdatert i 2006.  Det er registrert 49 forekomster av sand og grus i 
Ringerike. NGUs oversikt viser også hvor mye som er utnyttbart i de ulike forekomstene. Se 
tabell nedenfor for oversikt over forekomster i de 3 øverste viktighetskategoriene. Kommunen 
har ikke oversikt over hvor mange av uttakene som er registrert hos NGU som er i drift i dag. 
Det kan også være uttak som er i drift som ikke er registrert.  
 
Nasjonalt viktig Meget viktig Viktig 
Eggemoen 
Hensmoen 
Kilemoen 

Djupdalsmoen 
Prestmoen 
 

Flaskerud 
Somdalen 
Haugland 
Hval 
Trampen 
Russerleiren 
Hengslemoen 

Gravlimoen 
Maurland 
Valdresstømoen 
Lamoen 
Væladalen 
Busund 

 



 

 

18 av 26 
 

4.4 Pukk 
 
Pukkressursene er per i dag ikke kartlagt. NGU er imidlertid i gang med undersøkelser i 
Buskerud, men det er usikkert når registreringer vil bli gjort i Ringerike. I Ringerike er det 
registrert fire pukkforekomster og tre lokaliteter for mulig framtidig pukkuttak. Vestsiden 
pukkverk og Djupdalsmoen steinbrudd er i drift, og regnes som henholdsvis regionalt viktig og 
svært viktig forekomst. Det er tilstrekkelig områder med planavklaring eller under regulering 
for kommuneplanperioden. Det prioriteres derfor ikke å utrede dette nærmere nå. 

 

4.5 Istandsetting og etterbruk 
 
Istandsetting og etterbruk er et sentralt tema i masseforvaltninga, og Ringerike har flere ulike 
eksempler på hvordan dette har vært gjort:  

• Trøkstad ved Ringerike sykehus 
Her er det etablert et idrettsanlegg i et avslutta uttaksområde.  

• Somma ved avkjøring fra E16 til Samsjøveien 
Avslutta uttaksområde er avsatt til boligformål i kommuneplanen.  
Utbygging er foreløpig ikke realisert.  

• Kalkverket i Åsa 
Det blir drøfta om kalkverket kan brukes som deponi og fylles igjen ved avslutning.  

• Landbruk 
Deponier planlegges ofte på eller i forbindelse med jordbruksarealer. I Ringerike er det 
noen pågående prosjekter hvor dette er tilfelle. Overskuddsmasser kan i mange tilfeller 
utgjøre en ressurs som kan gi nye landbruksarealer, eller bedre arrondering på 
eksisterende landbruksarealer. Det er viktig at matjord tas vare på og ikke graves ned. 
Det må unngås avrenning fra fyllingsarealer til andre arealer eller til vassdrag. Når 
oppfylling er gjennomført er det viktig at det legges matjord eller annet vekstmedium 
på toppen, slik at arealene er egna til dyrka mark, skog eller det som er planlagt 
etterbruk.  
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 Figur 5: Ressurskart: Sand, grus og pukk Ringerike kommune. 
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4.4 Fylling og deponi 
 
4.4.1 Behov for deponiområder 
Stor aktivitet i bygge- og anleggsbransjen gjør at det er et stort behov for massedeponier, 
spesielt i og rundt byer og tettsteder. Selv om aktiviteten i byggebransjen i hovedstadsområdet 
kanskje har gått noe ned de siste åra, så har en sett at overskuddsmasser fraktes ut til 
omkringliggende kommuner, blant annet Ringerike. Noe av grunnen til dette kan være at det er 
dårlig tilrettelagt for deponering av masser i områdene hvor overskuddsmassene oppstår.  
 
Tidligere har grunneiere gjerne måttet betale for å få masser til arrondering av eiendommer 
o.l., mens i dag kan det å ta i mot overskuddsmasser være en stor inntektskilde.  
 
I løpet av de siste åra har etterspørselen etter lokaliteter for deponering i Ringerike økt. I 
mange tilfeller har det vært ønske om å bruke rene masser for å fylle opp søkk og dæler som 
ligger i tilknytning til eksisterende jorder. Det er også tilfeller hvor det er ønske om å heve 
terrengnivået på eksisterende fulldyrka jord for å redusere risiko for flom/gjøre jordet mer 
egnet for maskinell drift.  
 
Arealer for mellomlagring av masser bør ligge i tilknytning til hovedvegnettet, for i størst 
mulig grad unngå miljøulemper på lokalt vegnett og der folk bor.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning er positive til at avslutta masseuttak brukes til 
deponiformål, forutsatt at viktige ressurser er drevet ut. Det er også mulig å kombinere et 
masseuttak i drift med deponi, dersom dette gjøres på en slik måte at deponi ikke blir til hinder 
for uttaket. 
 
4.4.2 Overskuddsmasser - problem eller ressurs? 
Overskuddsmasser er et avfallsproblem, men kan også være en ressurs. Overskuddsmasser bør 
kartlegges med tanke på mulighetene for gjenbruk. Dette kan være rene jordmasser, mer eller 
mindre forurensa masser, betong eller bærelag eller asfaltmasser fra veier. Hvordan slike 
masser skal håndteres er bestemt av ulike regelverk.  
 
Forurensa masser skal håndteres etter forurensningsforskriften kapittel 2. Rene masser kan 
disponeres fritt innenfor plan- og bygningslovens krav.  
 
Det er behov for permanente deponier, men også områder for mellomlagring av masser som 
gjennom bearbeiding og foredling kan gjenbrukes som byggeråstoff.  
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4.4.3 Retningslinjer for fylling/deponi 
Kommunen kjenner til flere deponier i Ringerike, og det er flere pågående planprosesser 
knytta til disse. Det har vært flere eksempler på at deponier som var tenkt å være små da 
godkjenning ble gitt, har blitt store og konfliktfylte.  
 
Kommunen har ikke hatt gode nok rutiner for saksbehandling og oppfølging av deponiene. Det 
er derfor utarbeida retningslinjer for fylling/deponi. Retningslinjene ble vedtatt i 
formannskapet 16.09.2014 sak 153/14, og skal innarbeides i kommuneplanbestemmelsene:  
 

• I områder avsatt til byggeområder:  
Terrenginngrep som avviker med mer enn 1,5 m i forhold til opprinnelig terreng, eller 
samla har et omfang på mer enn 500 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter plan- 
og bygningsloven. I rekke- eller kjedehus og lignende tett bebyggelse må avviket ikke 
være mer enn 0,5 m og 500 m2 i utstrekning.  
 

• I områder avsatt til LNF-område:  
Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 m i forhold til opprinnelig terreng eller 
samla har et omfang på mer enn 1000 m2 er i utgangspunktet søknadspliktige etter 
plan- og bygningsloven. På fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om 
reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning. Aller 
skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til 
tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning. I 
tillegg skal følgende dokumenteres: Geoteknikk, biologisk mangfold (naturkvaliteter), 
kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være aktuelle, dette vurderes 
særskilt i hver sak.  
 

• For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på 
offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser.  

 
Her må det bemerkes at plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel til å stille krav om 
kompensasjon direkte i arealplaner. Men det kan for eksempel gjennom 
rekkefølgebestemmelser fastsettes avbøtende tiltak som må gjennomføres før uttak/deponering 
av masser kan skje. Avkjøring direkte til kommunal vei krever godkjenning fra kommunal 
vegmyndighet, som også kan sette restriksjoner på akseltrykkbelastning.  
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5 KONKLUSJONER 
 

5.1 Generelle føringer til arealdelen 
a. En bærekraftig masseforvaltning 
b. Sikre ressurser og uttaksområder for framtidige behov 
c. Redusere miljø- og samfunnsbelastning 
d. Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 
e. Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder. Antall uttak skal likevel begrenses, og det tas sikte på noen 
større uttak, framfor mange små.  

f. Områder hvor det tidligere har vært masseuttak bør vurderes som deponiområder 
g. Det bør i reguleringsplaner og byggesaker der det er aktuelt stilles krav om mineralsk 

grovkartlegging av overskuddsmassers kvalitet. Dette med tanke på gjenbruk.   
h. Deponiområder bør ligge i tilknytning til hovedvegnett.  
 
Hensyn som må vurderes ved forslag og søknader om områder til råstoffutvinning og deponi:  
a. Avstand til marked 
b. Massenes kvalitet 
c. Adkomst, konsekvenser for berørt vegnett og trafikksikkerhet (boliger langs adkomstvei), 
d. Dagens bruk av området 
e. Omkringliggende bebyggelse og anlegg (avstand fra boliger, fritidsbebyggelse m.m.) 
f. Landskapsverdier 
g. Kulturlandskap og kulturminner 
h. Landbruk og sikring av jordressurser  
i. Naturmangfold og naturområder 
j. Forurensning (jord, vann, luft og støy) 
k. Folkehelse og friluftsliv 
l. Geoteknikk, grunnforhold og risiko for skred 
m. Risiko og sårbarhet 
 
5.2  Plankart – områder til råstoffutvinning og deponi 
• Denne utredninga konkluderer ikke når det gjelder hvilke områder som skal settes av til de 

enkelte formål. Dette behandles konkret i revisjon av arealdelen.  
• Det skal avsettes tilstrekkelige områder til uttak av byggeråstoffer.  
• Områder for deponi avklares først og fremst i egne i reguleringsplaner. Dette bør ses i 

sammenheng med de store samferdselsprosjektene.  
• Detaljeringsgrad: Kommuneplanens arealdel er en overordna plan, og skal ikke være så 

detaljert at den viser mindre uttak til egen eiendoms bruk i landbruket.  
• Arealdelen skal avgrense nye uttaksområder, samt ytre grenser for eksisterende 

uttaksområder som skal drives videre. Reguleringsplan avklarer endelige uttaksgrenser.  
• Områder som skal avsettes til deponi vises som "andre typer angitt bebyggelse og anlegg".  
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• Sikring av randsoner til uttaksområder skal vurderes, f.eks. gjennom hensynssone etter pbl. 
§ 11-8 a. 
 

5.2 Bestemmelser og retningslinjer 
 
Videre følger en beskrivelse av punkter som bør inngå i bestemmelser og/eller retningslinjer til 
arealdelen.  
 
Definisjoner 
• Nydyrking: Dette er tiltak hvor man har et gjengrodd beite eller skog som skal bli til 

fulldyrka areal. Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark. Fulldyrking vil si at 
jorda renskes for stein og stubber i full plogdybde. Ofte må det også planeres og grøftes 
slik at arealet blir egnet til mekanisk jordbruksdrift. Der det er snakk om å tilkjøre eksterne 
masser for å heve terrenget fra det opprinnelige nivået, vil dette være tiltak som i 
utgangspunktet ikke faller inn under nydyrkingsforskriftens virkeområde, og tiltaket må 
også vurderes om det trengs behandling etter plan- og bygningsloven. 

• Mindre tiltak / Mindre terrengendringer: Tiltak som er fritatt krav til saksbehandling etter 
plan- og bygningsloven.  

• Større tiltak / Vesentlige terrengendringer: Tiltak som skal behandles etter plan- og 
bygningslovens § 20-1. Det må også vurderes om det kreves reguleringsplan og/eller 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, f.eks. om 100 meters belte langs vann og 
vassdrag er berørt.  

 
Massebalanse 
Det skal være mål om størst mulig massebalanse i byggeprosjekter (differanse mellom forbruk 
og produksjon). Det vil variere når i prosessen det er mulig å gjøre beregninger av 
massebalanse, ut fra detaljeringsgrad f.eks. i en reguleringsplan. Generelt skal beregning av 
massebalanse gjøres så tidlig som mulig. Dette drøftes i oppstartsmøter. Dersom det ikke er 
mulig å oppnå massebalanse, skal det i større prosjekter der det blir betydelige mengder 
overskuddsmasse vurderes å kreve plan for deponering.  
 
Temakart  
Temakart som viser mineralske ressurser i form av byggeråstoffer i Ringerike skal være en del 
av arealdelen, med henvisning i bestemmelsene.  
 
Søknadsplikt etter pbl. 20-1 k 
• Masseuttak er søknadspliktig såfremt tiltaket ikke er regulert i reguleringsplan.  
• Deponi er søknadspliktig dersom det overstiger følgende: 

o I byggeområder: Avvik på 1,5 meter i forhold til opprinnelig terreng og utstrekning 
på 500 m2. 

o I rekkehusområder/tettbygde strøk: Avvik på 0,5 meter i forhold til opprinnelig 
terreng og utstrekning på 500 m2. 
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o I LNF-områder: Avvik på 3 meter i forhold til opprinnelig terreng og utstrekning på 
1000 m2. 
 

Plankrav  
Når utløses krav om reguleringsplan etter pbl. § 12-1? 
• Masseuttak omfattes i utgangspunktet av plan- og bygningslovens krav om reguleringsplan 

for større bygge- og anleggstiltak. For nye masseuttak over 10 000 m3 er det krav om 
reguleringsplan før uttak kan starte. Eksisterende uttak og vesentlige utvidelser av disse 
bør reguleres. Utforming av bestemmelse eller retningslinje om dette i kommuneplanen må 
avklares nærmere.  

• Det er plankrav for deponi dersom det skal fylles mer enn 10 000 m3, uavhengig av formål 
i kommuneplanen eller reguleringsplan. 

 
Utredningskrav 
• Ved utarbeidelse av reguleringsplan for uttak og deponi skal hensyn i punkt 5.1 utredes. 
• Det skal alltid utarbeides en støyutredning.  
• Dagens og framtidig terreng må vises.  
 
Reguleringsplan for uttak/deponi 
• Omfang og avgrensning skal framgå av kart og bestemmelser.  
• Adkomst til offentlig veg skal inngå i planområdet.  
• Eventuelle nødvendige tiltak i vegnettet ivaretas gjennom rekkefølgebestemmelser. 

Vedlikehold og kompensasjon for slitasje på offentlig infrastruktur må styres gjennom 
egne avtaler.  

• Etterbruk skal avklares i reguleringsplan. F.eks. deponi i avslutta uttak, tilbakeføring til 
LNF eller tilrettelegging for utbyggingsformål. Dersom etterbruken er et utbyggingsformål 
(f.eks. industri eller bolig) bør reguleringsplanen kun omtale dette og fastsette plankrav for 
etterbruken. 

• Krav om istandsetting skal vurderes.  
• Bestemmelser om uttaksretning og etapper bør vurderes. Dette blir vanligvis fastsatt i 

driftsplan. Slike bestemmelser i reguleringsplan bør være godt begrunna, da det kan være 
tyngende vilkår for drifta. Ulike kvaliteter, praktisk og sikker drift kan gjøre det vanskelig 
å følge slike rammer.  

• Dersom regulering av masseuttak er i tilknytning til eksisterende uregulert uttak, skal det 
utarbeides en samla reguleringsplan for hele området. Krav om istandsetting av tidligere 
uttatte områder skal vurderes. 
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LNF-områder 
• Det skal ikke startes opp reguleringsplaner for masseuttak utenfor områder avsatt til 

råstoffutvinning i kommuneplanen.  
• Oppstart av reguleringsplan for deponi i LNF-område kan vurderes etter behov.  
• Uttak til egen eiendoms bruk i landbruket kan tillates. Dette omfatter ikke uttak i 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag. Uttak for egen eiendoms bruk er mindre 
uttaksområder som drives av grunneier til egen eiendoms bruk.   

• Det er i utgangspunktet ikke tillatt å gjøre uttak, fylling eller deponering av masser i 
vassdrag og i 100-metersbeltet til vann og vassdrag og strandsonen.  

• Kommuneplanen må sikre områder for masseuttak i et langsiktig perspektiv for framtidige 
generasjoner ved å hindre direkte og indirekte nedbygging. Dersom f.eks. et boligfelt 
legges nær en viktig forekomst, vil dette kunne innebære en indirekte nedbygging og 
medføre konflikter knytta til støy, støv og trafikk. Dette kan medføre at framtidig uttak 
ikke er gjennomførbart uten store kostnader og/eller ulemper både for næringsdrivende i 
masseuttaket og bebyggelsen.  

 
5.3 Høringsparter 
Flere instanser bør uttale seg til tiltak som omhandler masseuttak og deponi, uavhengig av 
behandlingsform. Lista er ikke uttømmende.  
 
• Buskerud fylkeskommune, kulturminner 
• Statens vegvesen, bruk av offentlig veg/aksellastbestemmelser/vedlikehold 
• Fylkesmannen i Buskerud, natur- og miljøverdier 
• NVE, vannressurser, ras og skred 
• Mattilsynet  
• Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
• Internt i Ringerike kommune: Barnerepresentanten, Teknisk forvaltning (bruk av 

kommunal veg), Miljøretta helsevern, Forurensningsmyndigheten m.fl.  
• Naboer/berørte gjenboere: det bør være en «utvidet» nabovarsling 
• Aktuelle vegeiere / veglag  
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NB: Lista er ikke uttømmende. 

Det tas forbehold om at ikke alle uttak/deponi er med i lista. Noen har gamle såkalte gårdsuttak som fortsatt er i bruk, evt. fått tillatelse etter 
landbruksveiforskrifta.  Reguleringsplaner under arbeid som ikke er i tråd med kommuneplan, anses som innspill til revisjon av arealdelen.  

Lokalitet Arealstatus plan- og 
bygningsloven 

Merknader Ressurs-
område/ 

verdi 

Gnr/ 
bnr 

Kommuneplan Reguleringsplan 
Deponi/fylling      
Averøya, Ask  LNF 

 
Nei Tillatelse etter jordloven for deler. Møte med kommunen 

27.11.14. Nabovarsling er gjennomført, men det er ikke 
kommet inn søknad om ytterligere oppfylling.  

 1/42 

Lamyra Masseuttak Nei   3/3 
Rognerud, Vestre 
Ådal 

LNF 
 
 

Nei Tillatelse etter jordloven til tidligere tiltak, 1999. Ingen 
tillatelse etter pbl. for utført nytt tiltak, som er en stor 
overskridelse av tidligere godkjent område. RK har stilt krav 
om søknad for utført tiltak og reguleringsplan for utvidelsen. 
I tillegg er det ilagt tvangsmulkt. Vedtaket ble påklaget, og 
fikk ikke medhold hos fylkesmannen. RK avventer nå 
søknad om tillatelse etter pbl.  

 280/1 

Solheim, Vestre 
Ådal 

LNF Nei   279/19 

Bendiksplassen, 
Vestre Ådal 

LNF Nei   279/9 

Kind gård, 
Tyristrand 

LNF Under arbeid Planprosess under oppstart. Hensikten er å tilrettelegge for 
mottak av ca 800 000 m3 masser, med landbruk som 
etterbruk.  

 254/1 

Røiseng, Ask LNF Under arbeid Planprosess under oppstart. Hensikten er å tilrettelegge for 
mottak av ca 850 000 m3 rene masser, med landbruk som 
etterbruk.   

 75/1 

Gusgaarden LNF Nei Forespørsel. Søknad ikke mottatt.   41/1 
Fløytingen, Haugsb. LNF Nei Avslutta.   100/13 
Heradsbygda LNF Nei Oppfylling av landbruksarealer / ravinedal. Ferdigattest for  58/1 
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tidligere oppfylling gitt 22.01.2015. Totalt fyllingsvolum vil 
utgjøre 115 000 m3. Godkjenning 26.01.2015.  

Johnsrud, Sokna LNF Nei Heving av jordbruksareal, igangsatt ifm. vegarbeider.   65/3 
Sokna LNF Nei Anders Braaten  169/1,2 
Sokna LNF/Bolig Ja, nr. 44   148/344 
Søndre Stalla, Sokna LNF Nei Midlertidig lagring av masser (betongavfall etter riving av 

Bergland) i nedlagt grustak 
 148/1 

Veme LNF    62/1 
Nærstad gård LNF Nei Utfylling av ravinedal godkjent i 2014.   90/1 
Nedre Gardhamar LNF Nei Flomvoll nær ferdigstilt.   66/4 
Snadden LNF Nei Fylling i 100-meterssonen. Ikke ferdig behandla.   3/8 
Ødegården LNF Nei Oppfylling av skråning/dal mellom jorde og gårdsveg. Inntil 

3 dekar berørt areal. Godkjenning 20.02.2015.  
 169/20 

Pukkverk      
Vestsiden pukkverk, 
Kilemoen 

Masseuttak 
 

Ja, nr. 308* *Planområde: ca. 1700 daa. Areal regulert til 
steinbrudd/masseuttak: ca. 965 daa.  
Antatt levetid: 800 år.  

Kilemoen, 
nasjonalt 
viktig 

52/4 

Somma pukkverk LNF 
 

Under arbeid* *Plan nr. 392 er under arbeid. Midlertidig dispensasjon for 3 
år fra august 2012. 

 275/2 

Djupdalsmoen, 
Sokna  

LNF Nei Midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med 
forutsetning om driftsplan. Driftsplan godkjent av RK i 
2002.  

Djupdalsmoen, 
meget viktig 

148/1 

Kalkverket i Åsa Masseuttak 
 

Nei Er i ferd med å avslutte drifta. Kan være aktuell som deponi, 
og dette vurderes ifm. E16 og Ringeriksbanen.   
 

 9/2 

Grus/torvtak      
Kilemoen sanduttak Masseuttak Under arbeid* *Plan nr. 344 er under arbeid.  

Planområde: 950 daa.  Areal foreslått til råstoffutvinning: ca. 
800 daa. Dvs. et volum på ca. 28 mill m3 / ca. 50 mill tonn. 
Antatt levetid 150 år.  

Kilemoen, 
nasjonalt 
viktig 

51/1 
m.fl.  

Nedre Kilemoen 
nord 

Masseuttak  Ja, nr. 226.  
 

Areal regulert til grustak: 66 daa.  Kilemoen, 
nasj. viktig 

51/2 
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Hensmoen 
 

Masseuttak 
 

Under arbeid* 
 
 

*Plan nr. 379 er under arbeid.  
Planområde: ca. 935 daa, og er beregna til å inneholde ca. 45 
mill tonn, forutsatt uttak til kote 150. Antatt levetid 90 år.  
Har en konsesjon fra landbruksdepartementet. 

Hensmoen, 
nasjonalt 
viktig 

271/8 
92/2/2 
271/286 

Prestmoen LNF Nei Innspill til kommuneplanen.  Prestmoen, 
meget viktig 

42/1 

Kilemoen nord  LNF og 
område for 
grunnvann.  
 

Nei* *Reguleringsplan nr. 354 for Ringerike vannverk er under 
arbeid og omfatter arealene. Innspill til kommuneplan om 
grusuttak. 

Kilemoen, 
nasjonalt 
viktig 
 

52/1 

Djupdalsmoen, 
Sokna 

LNF 
 

Nei Driftsplan godkjent av RK i 2002 Djupdalsmoen, 
meget viktig 

148/1 

Heen Sand LNF Nei Sandforekomst hvor det har vært kontinuerlig drift med 
større og mindre uttak siden 1945. Innspill til 
kommuneplanen.  

Hensmoen, 
nasjonalt 
viktig 

271/137 

Hval, Hallingby Masseuttak Ja, nr. 240 Gammelt torvtak, ikke aktivitet i dag, men innspill til 
kommuneplanen om å opprettholde området.  

 274/3 
274/5 

Nordre Myrvold, 
nord for Hallingby  

Masseuttak 
 

Nei Framtidig torvtak. Må en planprosess til i forhold til bl.a. 
utkjøring på E16 

 274/42 
m.fl.  

Skollerud gård Masseuttak Nei Fjerning av torv slik at godkjent nydyrkingstiltak kan 
gjennomføres. Godkjent 29.04.2015.  

 278/5 

Eggemoen LNF*  Nei *Det er også markert et vurderingsområde for framtidig 
uttak i kommuneplanen. Innspill til kommuneplan.  

Eggemoen, 
nasjonalt 
viktig  

93/1 
92/2 
m.fl.  

Lamyra/Moesmyra Masseuttak Nei   3/3 
Avslutta grustak      
Trygstad Boligområde, 

idrettsanlegg 
og LNF 

Ja Idrettsanlegg til NUIL, bygges terasseblokker.  38/114 
38/187 
m.fl. 

Busund LNF Nei   42/11 
42/18 

Somma Boligområde  Nei Ikke realisert.   275/4 
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Sammendrag	
 

Antall innbyggere i Akershus er økende. Det samme gjelder byggeaktiviteten. Det fører til et økende behov 

for byggeråstoff som pukk og grus. Dette legger press på byggeråstoff som er en ikke fornybar ressurs. 

Samtidig fører uttak av byggeråstoff til miljø‐ og samfunnsbelastning som bl.a. nedbygging av arealer som 

brukes til andre formål, støv, støy og klimagassutslipp fra transport.  

Mengden med overskuddsmasser som skal håndteres på forsvarlig vis, øker også. De skal håndteres 

forsvarlig. Samtidig er det et mål å øke gjenbruken av disse massene. Det gjelder særlig rene, naturlige 

masser, men også ulike typer forurensede masser som ved riktig håndtering kan gjenbrukes i større grad enn 

i dag. Det vil alltid være behov for arealer til mellomlager, behandling og deponi av overskuddsmasser. Dette 

behovet må møtes med et regionalt perspektiv i et nært samarbeid med den enkelte kommunen i fylket.  

Grunnleggende for dette arbeidet er at det skal bidra til å redusere miljø‐ og samfunnsbelastningen fra uttak 

av byggeråstoff, håndtering av overskuddsmasser og transport knyttet til dette.  

Målene med planen er å:  

1. Sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidige behov i Akershus.   
2. Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering. Stimulere til at all plassering av 

masser og deponering skjer på sikkert og lovlig vis.  
3. Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser. 
4. Redusere miljø‐ og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport. 

 

Det konkretiseres i:  

 Strategier som peker på hvordan målene skal nås:  

o Overordnede strategier med vekt på økt kompetanse, samarbeid og dialog, juridiske 

virkemidler og utvikling av framtidige løsninger.  

o Strategier for å sikre arealer for uttak av byggeråstoff med vekt på mer kunnskap om 

byggeråstoff i fylket, vurdering av forekomstenes egnethet og konfliktnivå samt sikre 

forekomstene i aktuelle planer og planprosesser.   

o Strategier for å sikre arealer for overskuddsmasser med vekt på lokalisering i et regionalt 

perspektiv og sikre disse arealene i aktuelle planer og prosesser.  

o Strategier for økt gjenbruk av overskuddsmasser 

 Regionale planretningslinjer som gir føringer for arealplanleggingen og ressursforvaltingen i den 

enkelte kommune i akershus. De er tydelige for å gi mest mulig forutsigbarhet og lik planbehandling i 

fylket. Det skal likevel være rom for lokale tilpasninger ut fra situasjonen i hver enkelt kommune og 

plansak. 

 Handlingsprogram 2016‐2020 med tiltak som skal gjennomføres. Handlingsprogrammet skal rulleres 

hvert år.  
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1.	Innledning	

1.1	Målene	
Det er forventet økt befolkning i Oslo og Akershus, og med den tilhørende byggeaktivitet. I tillegg er det 

store samferdselsprosjekter på gang, som Follobanen, Fornebubanen, E16, E18 og utvidelse av Oslo lufthavn. 

Alt dette vil kreve byggeråstoff og føre til overskuddsmasser i form av forurensede masser og rene, naturlige 

masser. Dette legger press på uttak av ikke fornybare byggeråstoffer og arealer for mottak av 

overskuddsmasser. I tillegg fører transport av disse massene til økt utslipp av klimagasser samt økte miljø‐ og 

samfunnsbelastninger.  Sentrale, regionale og lokale myndigheter samt bransjenæringen etterspør en 

langsiktig og helhetlig plan for forvalting av byggeråstoff og overskuddsmasser, og det er dette behovet 

denne planen skal møte.  

På denne bakgrunnen ble det i regional planstrategi for Akershus 2013‐2016 vedtatt at det skulle utarbeides 

en regional plan for masseforvaltning i Akershus.  

 

Målene med planen er å:   

1. Sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidige behov i Akershus.   
2. Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering. Stimulere til at all plassering av masser 

og deponering skal skje på sikkert og lovlig vis. 
3. Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser. 
4. Redusere miljø‐ og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport. 
 

1.2	Planens	rammer	og	virkninger	
Hvert fjerde år fastsettes nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Planlegging på 

regional nivå skal skje innenfor rammene av nasjonal politikk, og være et effektivt verktøy for samordning 

mellom sektorer og forvaltingsnivå. Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene sikrer 

tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre 

samfunnsinteresser. Behovet for byggeråstoff ses i en regional sammenheng. Dette underbygges av strategi 

for mineralnæringen.  

Regional plan for masseforvaltning i Akershus er hjemlet i plan‐ og bygningsloven. Planen er et verktøy for 

regional planmyndighet for å utforme politikk innenfor prioriterte områder. Den skal legges til grunn for 

virksomheten til regionale organer og for kommunal og statlig planlegging og forvaltning i regionen. Planen 

har et tidsperspektiv på 12 år. Behovet for revisjon blir vurdert hvert 4. år i regional planstrategi. Det er 

utarbeidet et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig.  

Regionale planer med planretningslinjer for framtidig utbygging, skal konsekvensutredes. Det vil si at det skal 

gis en beskrivelse og vurdering av planens virkning for miljø og samfunn. Se kap. 2.3.  

Planen generelt, og planretningslinjene spesielt, gir grunnlag og føringer for kommunal planlegging. 

Hensikten med de regionale planretningslinjene, er å få en mer enhetlig og helhetlig praksis i 

masseforvaltingen i kommunene i Akershus. Rettslig bindende arealbruk blir først fastlagt i kommunenes 

arealplaner. Tidligere godkjente og gjeldende kommuneplaner og reguleringsplaner innenfor planområdet 

gjelder uavhengig av denne planen. Ved revisjon av kommuneplaner og reguleringsplaner, skal 
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planretningslinjene i regional plan for masseforvaltning i Akershus legge føringer for videre planlegging og 

forvaltning av masser i kommunene i Akershus.  

Statlige og regionale myndigheter skal bruke planen og planretningslinjene som grunnlag for å veilede 

kommunene. Den regionale planen er også grunnlag for innspill til kommunale planer og for å vurdere bruk 

av innsigelse der arealplaner kommer i vesentlig konflikt med nasjonale og regionale interesser, slik de er 

konkretisert i denne planen.  

1.3	Avgrensinger	
Masseforvalting må ses i et regionalt perspektiv på tvers av kommunegrensene. Det er også behov for å se 
masseforvaltning i et større geografisk perspektiv enn Akershus. Samtidig er det behov for å vurdere mottak 
og deponier for andre typer masser enn overskuddsmasser. For å komme i mål med denne første regionale 
planen for masseforvaltning i Akershus, har det vært nødvendig å avgrense det geografiske omfanget den 
skal ha, og hvilke typer masser planen skal ta for seg.  
 
I denne planen omhandles:  

 Byggeråstoff pukk, grus og sand. 

 Overskuddsmasser fra ulike bygge‐ og anleggsvirksomhet.   
Begrepene er nærmere definert i kapittel 1.4.  
 
Denne planen tar ikke for seg etablering av:  

 Deponi for farlig avfall. Farlig avfall inneholder helse‐ og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at 
miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, og 
skal leveres på deponier for farlig avfall.  

 Deponi for alunskifer1. Alunskifer skal deponeres på særskilte deponier med tillatelse etter 
forurensningsloven.    

 Mottak og mellomlager for masser som ikke er relatert til byggeaktivitet, men der det er behov for areal 
til varig deponering eller mellomlager. Det gjelder:   
o Snø fra veier og parkeringsplasser 
o Slam fra renseanlegg 
o Jordforbedringstiltak ved bruk av organisk gjødsel som f.eks. kompost og slam fra renseanlegg.   

 
Planen tar kun for seg areal for uttak og mottak av masser på land. Det vil si at mudring og dumping i sjø ikke 
er et tema, selv om dette er en utfordring langs kyst og vassdrag.  
 
Planen gjelder for kommunene i Akershus fylke. Denne geografiske avgrensningen skal sikre at planen gir de 
føringene som kommunene i Akershus trenger som grunnlag for sin arealforvaltning. Planen må imidlertid ha 
et Osloperspektiv. Oslo har i dag knapphet på eget byggeråstoff. Befolkningsveksten i Oslo innebærer at 
behovet for byggeråstoff og arealer for bearbeiding og deponering av masser vil øke. Et samarbeid med Oslo 
kommune i den videre planprosessen er derfor viktig.  
 
Mottak og deponering av overskuddsmasser fra Oslo og Akershus skjer i dag også i Østfold og Buskerud, i 
noen grad også i Hedmark og Oppland. Buskerud leverer betydelige mengder grus til Oslo, Asker og Bærum. 
En del byggeråstoff til Akershus importeres fra Østfold og fra Oppland. Masseforvaltningen i Akershus og 
Oslo må derfor ses i sammenheng med ressurs‐ og mottakssituasjonen i nabofylkene. Det er ikke inngått et 
formelt samarbeid med aktuelle fylker i denne omgang.  

                                                            
1 Syredannende bergart 
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1.4	Begreper	og	definisjoner		
Det brukes mange begreper om uttak av byggeråstoff og håndtering av overskuddsmasser. Varierende bruk 

og oppfatning av begreper fører til ulik forståelse for og tilnærming til masseforvalting hos statlige, regionale 

og lokale myndigheter, samt hos konsulenter og entreprenører. Det fører til upresise planer, dokumenter og 

avtaler. Det er derfor viktig å ha en felles begrepsbruk om masseforvaltning.   

Begrepene i denne planen er av veiledende karakter, men det anbefales at de brukes så konsekvent som 

mulig på alle nivå.  

1.4.1	Byggeråstoff	
Byggeråstoff er i denne planen definert som:  

 Pukk, som er knust fjell der forskjellige bergarter foredles til fraksjoner etter kvalitet og bruksområde.  

 Grus og sand, som er naturlige forekomster av løsmasser bearbeidet av isbreer, vasket, sortert og avsatt 
av breelver og elver etter siste istid. 

 
Forekomstene kartlegges og klassifiseres etter hvor viktige de er som ressurs.  

 Byggeråstoff av nasjonal betydning: Forekomster som har bekreftet eller sannsynlig betydelig framtidig 
verdiskapingspotensial, kvalitet og er særlig viktige for Norges nasjonale infrastruktur.   

 Byggeråstoff av regional betydning: Forekomster som er særlig viktige for forsyninger innen en region.  

 Byggeråstoff av lokal betydning: Forekomster som er viktige for forsyninger innen en kommune.  
 

Begreper som brukes om arealer hvor det tas ut byggeråstoff: 

 Massetak/grustak/pukkverk/steinbrudd: Anlegg hvor det drives uttak og foredling av byggeråstoffer fra 
en forekomst av bergamasse, grus og sand.  

1.4.2	Overskuddsmasser	fra	bygge‐	og	anleggsvirksomhet	
Overskuddsmasser fra bygge‐ og anleggsvirksomhet defineres som avfall (BA‐avfall), og deles inn i to typer i 
denne planen (jf. forurensningsloven § 27):  

 Gravemasser: Jord og berggrunn som graves opp på en eiendom. Håndtering av disse massene er 
regulert gjennom forurensingsforskriften kapittel 2.  

 Byggavfall: Materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller rivning av bygninger, 
konstruksjoner og anlegg. Byggavfall er nærmere definert i byggteknisk forskrift kapittel 9. Byggavfall 
håndteres etter byggesaksforskriften. Denne planen omhandler kun inert avfall og asfalt.  

 
Gravemasser og byggavfall kan medføre fare for forurensning og forsøpling, og må forvaltes deretter. Alle 
overskuddsmasser må karakteriseres/kategoriseres for å kunne vite hvordan massene kan håndteres. Dette 
bør gjøres så tidlig og så nær kilden som mulig.  
 

 Gravemasser defineres som følger:  
o Rene, naturlige masser: Gravemasser som jord, stein, grus, sand, leire og organisk materiale som  

verken inneholder konsentrasjoner av helse‐ og miljøfarlige stoffer over fastsatte normverdier2, 
eller som er syredannende (forurensningsforskriften, kapittel 2).  

o Forurensede gravemasser: Gravemasser som jord, stein og grus som inneholder helse‐ og 
miljøfarlige stoffer over normverdien for forurenset grunn eller er syredannende 
(forurensningsforskriften, kapittel 2). 
 Lett forurensede gravemasser: Tilfredsstiller mottakskriteriene til deponi for inert avfall i 

avfallsforskriften (kapittel 9, vedlegg II pkt. 2.1) 
 

                                                            
2 Normverdier er definert i forurensingsforskriften kapittel 2, vedlegg 1.  
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 Byggavfall:   
o Rent inert byggavfall: Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk 

omdanning, (avfallsforskriften, § 9‐3 g). Dette er betong, murstein, takstein, keramikk og glass 
som ikke inneholder helse‐ og miljøskadelige stoffer over normverdiene.   

o Forurenset inert byggavfall: Byggavfall som i utgangspunktet er inert avfall (eks. betong, 
murstein, takstein, keramikk og glass), men som inneholder helse‐ og miljøskadelige stoffer over 
normverdiene. 
 Lett forurenset betong: Dette begrepet gjelder kun betong der konsentrasjonene av 

tungmetaller og PCB målt i murpuss og malingssjikt ikke overskrider nivåene som er 
angitt i tabell 2 i Miljødirektoratets faktaark «Disponering av betongavfall» (M‐14/2013).  

 
Overskuddsmassene defineres også i denne planen ut fra om de brukes på eiendommen eller tas ut av 
eiendommen.  

 Stedegne masser brukes på tiltaksområdet der de oppstår.   

 Eksterne masser er masser som tas ut av tiltaksområdet og brukes på et annet tiltaksområde eller 
deponeres på anlegg med tillatelse fra fylkesmannen alt avhengig av forurensningsgrad.  

I begge tilfellene må massene håndteres alt etter egnethet og grad av forurensing.   

1.4.3	Mottak	av	overskuddsmasser	
I dette kapittelet defineres begreper som brukes i forbindelse med mottak av overskuddsmasser.   
 
Vesentlige terrenginngrep  
Vesentlige terrenginngrep er tiltak som krever søknad og tillatelse fra kommunen (jf. plan‐ og bygningsloven 
§ 20‐1). Vesentlige terrenginngrep omfatter både utgraving og oppfylling. Tiltak der viktige miljø‐ og 
samfunnshensyn blir berørt, og/eller tiltak er i strid med arealformål, krever endring i kommuneplanen 
og/eller reguleringsplan. Plan‐ og bygningsloven gir noen prinsipper for vurdering av tiltak etter arealformål, 
omfang og miljøhensyn. Eksempler på vesentlige terrenginngrep er steinbrudd, uttak av byggeråstoff som 
steinbrudd, uttak av masser for salg og oppfylling og terrengregulering med eksterne masser.   
 
Bakkeplanering  
Bakkeplanering er forankret i forurensingsforskriften (kap.4), og skal gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og 
tidligere dyrka areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Det kan også omfatte tiltak som krever tillatelse 
etter plan‐ og bygningsloven. Stedegne masser som flyttes på et areal som er minst 1,0 dekar, regnes som 
bakkeplanering. Mottak av eksterne gravemasser vurderes som et vesentlig terrenginngrep som det må 
søkes om etter plan‐ og bygningsloven.  
  
Terrengregulering 
Terrengregulering er i denne sammenheng definert som tilføring av rene, naturlige masser for å forme 
landskap i forbindelse med bygg og anlegg, stabilisering av grunn, forebygging av flom eller bedre 
arrondering for landbruksdrift. Formål, omfang og virkning på miljø‐ og samfunnsinteresser avgjør krav til 
saksbehandling etter plan‐ og bygningsloven.  
 
Jordforbedring 
Tilføring av organisk materiale og matjordlag som har til hensikt å bedre jordkvalitet og redusere erosjon ved 
matproduksjon eller annen bruk (eks. i veianlegg). Sentrale lovverk er forskrift om gjødsel av organisk 
opphav mv, regelverk for planteskadegjører, og naturmangfoldloven med vekt på fremmede 
arter/svartelistede arter. Jordforbedring kan være et avbøtende tiltak på massemottak som skal avsluttes. 
  
Jordflytting 
Jordflytting er i denne sammenheng definert som flytting av større mengder med jordsmonn og matjordlag 
på grunn av vedtatt regulering til annen arealbruk i områder med dyrka og dyrkbar jord.  Avhengig av 
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størrelse og omfang behandles jordflytting som massemottak for rene naturlige masser, og behandles etter 
plan‐ og bygningsloven og aktuelt sektorlovverk (jordloven, regelverk for planteskadegjørere, 
naturmangfoldloven med vekt på fremmede arter/svartelistede arter). 
 
Mellomlager  
Mellomlager er midlertidig lagring av overskuddsmasser. Dette er lagring hvor omløpstiden er mindre enn 
ett år før avfallet går til deponi, eller mindre enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling. 
Mellomlager for andre typer masser enn rene, naturlige masser må ha tillatelse fra Fylkesmannen.  
 
Behandlingsanlegg 
Behandlingsanlegg for avfall er anlegg hvor overskuddsmasser), gjennomgår en behandling, som for 
eksempel sortering og bearbeiding.  Denne type anlegg må ha tillatelse fra Fylkesmannen etter 
forurensningslovverket3. 
 
Deponi  
Begrepet deponi brukes i denne planen kun om deponier som har tillatelse fra Fylkesmannen 
(avfallsforskriften kap.9). Et deponi er et permanent deponeringssted for avfall på eller under bakken 
(avfallsforskriften § 9‐3 g).  
 
Det er tre kategorier deponi (avfallsforskriften § 9‐5):   

 Deponi for farlig avfall (kategori 1) 

 Deponi for ordinært avfall (kategori 2). Dette kan inkludere forurensede masser.   

 Deponi for inert avfall (kategori 3). Slike deponier tar kun i mot inert avfall og lett forurensede masser (jf. 
avfallsforskriften kap. 9).  

 

1.4.4	Gjenbruk	og	gjenvinning	
Det er et mål å øke gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser til samfunnsnyttige formål. 

Samfunnsnyttige formål i denne sammenheng er for eksempel støyskjerming, terrengarrondering, ny 

betong, fundamentering av veier og plasser, tekniske anlegg, vekstjord, terrengfylling og planering av 

byggefelt.  

Gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser er tiltak der overskuddsmassene kommer til nytte ved å 
erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Det skal ikke være et tiltak for å bli kvitt overskuddsmassene.  
 
 

  	

                                                            
3 Hvis et behandlingsanlegg også skal ta inn og bearbeide slam og naturlig gjødsel, faller det innenfor Mattilsynets 

myndighet og må ha tillatelse fra dem. 
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2.	Status	og	utfordringer	

2.1	Byggeråstoff	
Akershus fylkeskommunes og Oslo kommunes prognoser viser en vekst for Oslo og Akershus på ca. 350 000 
nye innbyggere fram mot 2030. Denne veksten krever bl.a. nye boliger, skoler og infrastruktur (Figur 1). 
Forbruket pr. innbygger i Akershus var i 2012 på 10,6 tonn pukk og grus4. Samfunnet er helt avhengig av 
byggeråstoff, og behovet i Oslo og Akershus vil øke som følge av befolkningsutviklingen.  
 
 

 

Figur 1: Samfunnet er helt avhengig av byggeråstoff (NGU). 

 
Planlegging av uttak av byggeråstoff er i stor grad overlatt til markedet, dvs. de enkelte aktørene. 
Myndighetene bistår med kartlegging av ressurser og nødvendig planavklaring, men kan i liten grad styre 
uttak ved å henvise enkeltaktører til konkrete forekomster. Årsaken til dette er hensynet til fri konkurranse.   
 
For byggeråstoffene grus og pukk utgjør transport en relativ stor del av sluttprisen til en kunde. Ved 
transportavstand på 30 til 40 km kan transportkostnadene bli større enn verdien av selve byggeråstoffet. 
Dette er viktige momenter som må tas i betraktning ved planleggingen av framtidig forsyning av grus og 
pukk. 
 
Akershus har den nest største omsetningen av pukk og grus i landet etter Rogaland.  Det eksporteres ikke 
pukk eller grus til utlandet fra Akershus, men ca. 30 % av produksjonen i Akershus forbrukes i andre fylker, 
særlig i Oslo. Nesten all solgt grus i Akershus kommer fra forekomstene ved Gardermoen i Ullensaker 
kommune. Produksjon av pukk er spredt utover mange av kommunene, men nabokommunene til Oslo er 
særlig viktige.   

                                                            
4 10 tonn = et lastebil‐lass 
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2.1.1	Pukkforekomster		
 
Dagens pukkforekomster 
I Akershus er det registrert fire pukkverk av nasjonal betydning: Steinskogen pukkverk i Bærum, Vinterbro 
pukkverk i Ås, Bjønndalen i Nittedal og Feiring bruk i Lørenskog. De åtte regionalt viktige forekomstene av  
pukk finnes i kommunene på Øvre og Nedre Romerike. Behovet for pukk i Akershus og Oslo dekkes i dag 

med pukk fra disse uttakene (Figur 2), samt fra pukkverk i Lier kommune i Buskerud.  

I Oslo er det pr. 2015 to regulerte pukkverk, Huken og Bånkall. I 2010 produserte de ca. 24 % av det som ble 
forbrukt i Oslo.  Disse forekomstene er av nasjonal betydning. Huken pukkverk videreføres ikke i forslag til ny 
kommuneplan for Oslo, og vil bli avviklet i 2018. 
 
Det produseres også pukk i forbindelse med anleggsarbeider. Det skjer ofte utenom de etablerte 
pukkverkene, og fanges derfor ikke opp av mineralstatistikken. I følge bransjen er denne produksjonen stor, 
anslagsvis 1‐2 mill. tonn/år. En del av denne produksjonen har et omfang som tilsier krav om konsesjon, og 
det kan sikres gjennom rekkefølgeregulering.   
 
Framtidige pukkforekomster  
Det er gode muligheter for å finne egnede bergarter for produksjon av pukk i Akershus for å dekke behovet i 
framtiden. Det er to utfordringer med den framtidige forsyningen. Den ene utfordringen er tilgang til fast 
fjell med en kvalitet som tilfredsstiller de strengeste kravene til veg‐ og betongformål. Det meste av 
berggrunnen i Akershus domineres av granitt og gneis. Disse kan brukes til de fleste formål hvor det ikke 
stilles for strenge kvalitetskrav. Bergarter som tilfredsstiller de strenge kvalitetskravene finnes i de vulkanske 
bergartene i Oslofeltet. Disse bergartene ligger imidlertid innenfor markagrensa eller i randsonen til denne.  
Den andre utfordringen er miljø‐ og samfunnskonsekvenser ved uttak av pukk (se kap.6).  
 
Alle drivere av pukk‐ og grusuttak med totalt uttak over 10 000 m3, skal ha konsesjon. Det må skilles mellom 
volum som kan tas innenfor er konsesjonsområde, og volum som gjelde hele forekomsten. I dag er det 
vanligvis konsesjonsområdet med evt. randsone som er regulert. Hele forekomsten bør sikres slik at 
muligheten for å utvide uttaksarealene på sikt ivaretas i planleggingen.  
 
I 2014 var det 21 pukkverk i drift i Akershus. Med dagens konsesjoner vil antall pukkverk i 2035 være 
redusert til 12. Behovet for pukk og grus er økende, og nedleggelse av noen pukkverk, vil kreve åpning av 
andre.  Opprettelse av nye anlegg er en omfattende prosess, og kommer ofte i konflikter med andre 
arealformål og miljø‐ og samfunnsinteresser.      
 
Oslo kommune vil fra 2019 ha ett pukkverk i drift. Det betyr at behovet for importen av pukk vil øke fra 
dagens 75 % til 80‐90 %. Behovet for byggeråstoff dekkes fra de samme leverandørene som Akershus‐
kommunene bruker. Dette vil merkes hos leverandører i kommunene og fylkene rundt Oslo.  
 

2.1.2	Grusforekomster	
 
Dagens grusforekomster 
De fleste grusforekomstene i Akershus er kartlagt med varierende detaljgrad (Figur 3).  Dette er forekomster 
av nasjonal eller lokal betydning. Fire grusforekomster – alle på Gardermoen i Ullensaker kommune – er 
registrert som forekomster av nasjonal betydning. Disse forekomstene utgjør det største og viktigste 
forsyningsområdet for sand og grus i fylket. De fleste grusforekomstene med lokal betydning, ligger i 
kommunene på Øvre og Nedre Romerike. De øvrige forekomstene har liten kommersiell betydning. Det 
hentes også grus og sand fra Ringerike og Hurum kommune i Buskerud, Eidsberg og Trøgstad kommuner i 
Østfold og tidvis med båt Årdal og Forsand kommuner i Rogaland.  
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Framtidige grusforekomster 
Anslagsvis finnes det 124 millioner m3 utnyttbar grus i Akershus (NGUs database). 40 % av dette er 
grusforekomster i Ullensaker kommune, hovedsakelig i Gardemo‐området. Av disse forekomstene er 25 
millioner m3 klassifisert til å være av nasjonal betydning (tilsvarer 37,5 millioner tonn). Omfang og kvalitet på 
grusforekomstene samt nærheten til utbyggingssentre, gjør at det drives uttak her i dag.  
 
I 2014 ble det solgt 1 millioner tonn grus fra disse forekomstene. Med et slikt årlig forbruk, gir det en antatt 
varighet på mellom 30 og 40 år. Det er fortsatt store volum i dypet, men avgrensing mot grunnvann, 
vedtatte planer og nedbygging, begrenser uttak fra disse forekomstene. 
 
Det er et stort press på arealene til utbyggingsformål. For å sikre framdriften i utbyggingen, flyttes og 
mellomlagres mye av grusen. Men grus som tas ut og flyttes blir blandet og kan ikke utnyttes i samme grad 
som grus direkte fra uttak. Grusen får på sikt redusert kvalitet på grunn av gjengroing og forurensing.  Mye 
av grusressursene i resten av Akershus finnes i mindre forekomster. Det er utfordrende å utnytte disse 
effektivt pga. små mektigheter og plan‐, infrastruktur‐ og miljømessige forhold.  
 

2.2	Gravemasser	og	byggavfall		
I områder med stor byggeaktivitet er håndtering av gravemasser og byggavfall en stor utfordring. Det er for 
lite fokus på hva disse massene kan brukes til, og kildesortering og gjenbruk skjer i for liten grad. 
Overskuddsmasser blir ofte kjørt langt og deponert fordi det er lite oversikt over og informasjon om behovet 
for overskuddsmasser. Manglende samhandling mellom aktørene fører til liten grad av direktelevering av 
overskuddsmasser. Det fører til mer kjøring og omlasting. Det er for få regulerte arealer for mottak og 
mellomlager av slike typer masser rundt byene og tettstedene. Ofte plasseres masser i LNF‐områder, på 
dyrka og dyrkbar mark, der det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Massene kan ha en kvalitet 
som ikke er i tråd med arealformålet, og fører til fare for forurensing, ødelagte natur‐ og kulturkvaliteter og 
redusert kvalitet på dyrka mark.   
 
Akershus fylke er preget av store pågående og planlagte bygge‐ og anleggsprosjekter. Det er ikke noen 
samlet oversikt over prosjektene, hvor stort volum med overskuddsmasser disse genererer og hvordan 
massene er tenkt håndtert. Dette er prosjekter som i stor grad styres av statlige aktører (eks. Statens 
vegvesen), men som kommunene håndterer som planmyndighet. Det er heller ikke noen oversikt over hvilke 
pågående og planlagte byggeprosjekter Oslo kommune har, og hvordan overskuddsmassene fra disse 
prosjektene vil påvirke mottakssituasjonen i kommunene i Akershus.  

2.2.1	Rene,	naturlige	masser	
Det meste av rene, naturlige masser som tas ut av et anleggsområde, og som kunne vært gjenbrukt, blir i dag 
deponert. Det er vanskelig å få nye og sikre tall for rene, naturlige masser, fordi det ikke er nasjonale krav til 
rapportering av håndtering av disse massene. Det er derfor mangelfull statistikk på mengder, transportering 
og bruk av rene naturlige masser fra bygge‐ og anleggsvirksomheten.  

Kommunen som arealplanmyndighet møter ofte utfordringene med masseforvaltning, særlig knyttet til rene, 
naturlige masser og variasjoner av disse. Masseforvaltningssaker omfattes av mange lovverk og er fordelt på 
ulike myndighetsområder i kommunene. Dette krever kunnskap, oversikt og samhandling. I en del tilfeller 
mangler overordnede føringer i kommuneplanens samfunnsdel for kommunens ansvar for forvaltning av 
overskuddsmasser. Ofte er det heller ikke satt av arealer til massemottak eller utformet bestemmelser om 
dette i kommuneplanens arealdel. Saker om arealer for mottak av rene, naturlige masser blir ofte behandlet 
som dispensasjon fra kommuneplanenes LNF‐formål, i stede for at det utarbeides reguleringsplan. Det kan 
settes vilkår for slike dispensasjoner, men det er ofte uklart hvilke vilkår som kan settes og hvordan de skal 
følges opp. Disse vilkårene er også svakere enn reguleringsbestemmelser.  
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Figur 2: Dagens kartlagte pukkforekomster i Akershus (NGU, 2013) 
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Figur 3: Kartlagte grus‐ og sandforekomster i Akershus (NGU, 2013) 

 



Regional plan for masseforvaltning  i Akershus  ‐ høringsdokument 

14 
 

Tilføring av masser gir ofte ustabilitet, og kan medføre erosjons‐ og forurensningsfare (partikkeforurensing). 
Etablering av mottak for rene, naturlige masser har også andre virkninger, som bl.a. støy og støv og økt 
trafikk. Økt trafikk kan også føre til økt vegslitasje. Det er derfor viktig at det blir lagt vekt på dette i alle saker 
som omhandler planlegging og drift av mottak.  
 
I en del tilfeller inngås det private avtaler mellom grunneier og entreprenør. Disse supplerer ofte bestemmelser 
i reguleringsplanen eller vilkår gitt for dispensasjon fra kommuneplanen. Men disse avtalene ivaretar ofte ikke 
nasjonale, regionale og lokale interesser godt nok. Denne tilfeldige praksisen gjør det vanskelig for kommunen 
som ansvarlig myndighet å kontrollere og følge opp mottaksområder.  
 
I mange tilfeller skal mottaksområder for rene, naturlige masser, tilbakeføres til opprinnelig formål, for 
eksempel landbruks‐, natur og friluftsformål (LNF‐formål). Vilkår eller bestemmelser om tilbakeføring og 
etterbruk, er ofte fraværende. Der det er satt vilkår eller bestemmelser, kan det være krevende å følge dem 
opp, for eksempel i form av tilsyn. Kommuner opplever ofte at tillatelser til mottaksområde overskrides både 
i høyde, areal, volum og tid, og at arealene ikke ferdigstilles og tilbakeføres.  
 
I mange byggeprosjekter finnes det ikke dokumentasjon på hvordan massene skal disponeres på best mulig 
måte. Flere kommunene ønsker at de skal kunne kreve slik dokumentasjon i form av en 
masshåndteringsplan eller massedisponeringsplan i forbindelse med alle byggeprosjekter på lik linje med 
krav om avfallsplaner.  
 
Kommunene opplever også at noe av lovverket og veiledning ikke er oppdatert og derfor ikke fungerer etter 
intensjonen. Det gjelder f.eks. «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt». De 
er referert i forurensingsforskriften kapittel 4, men den tar ikke hensyn til større flomaktivitet som 30‐50 års 
flom. Disse skal nå revideres.  

2.2.2	Inert	avfall	
Det kommer store mengder avfall fra rivning og rehabilitering av bygninger. Tegl, betong og asfalt utgjør 50 
% av dette. Dette er masser som i mange tilfeller kan sorteres, bearbeides og gjenbrukes.  
 
Inert avfall skal i utgangspunktet leveres til deponi godkjent av Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. 
Avhengig av arealbruken og tilhørende helsebasert tilstandsklasse, kan inert avfall gjenbrukes innenfor et 
tiltaksområde. Skal de samme massene brukes utenfor tiltaksområdet, skal massene leveres til deponi eller 
behandlingsanlegg godkjent av Fylkesmannen. Andre løsninger krever samtykke fra Miljødirektoratet i 
henhold til forurensingsloven. Entreprenører og transportører opplever at behandling av slike 
dispensasjonssøknader tar lang tid. Resultatet blir at masser som kunne vært gjenbrukt i nærliggende 
utbyggingsområder, i stede leveres på deponier godkjent av Fylkesmannen. Det vil føre til at disse deponiene 
fylles opp før tiden, og at en del masser ikke blir gjenbrukt til samfunnsnyttige formål. Et annet moment i 
denne sammenhengen, er at gjenbruk av inert avfall til samfunnsnyttige formål, er mer økonomisk forsvarlig 
enn bruk av rene, naturlige masser.   

2.2.3	Forurensede	masser	
De senere årene har det vært en sterk økning i mengden forurensede masser som leveres til deponier 
godkjent av Fylkesmannen. Dette er bra, men samtidig utfordrer det kapasiteten til dagens mottak. Det har 
sammenheng med at myndighetene har hatt fokus på forurensningspotensialet til slike masser, med bl.a. å 
stille krav om tiltaksplan og sluttrapport. Dette har bidratt til økt bevissthet om håndteringen av disse 
massene hos entreprenørene.  Det er derimot få insentiver for å få entreprenørene til i større grad å skille 
rene fraksjoner fra de forurensede massene, og på den måten bidra til å redusere mengden med 
forurensede masser. Forurensede masser skal leveres til deponier godkjent av Fylkesmannen. Det er 
Fylkesmannen som også fører tilsyn med disse deponiene. Det er alltid den som produserer gravemasser og 
byggavfall (tiltakshaver og ansvarlig utførende) som er ansvarlig for at massene blir håndtert på en forsvarlig 
måte og at sluttrapporten fra tiltaksplanen leveres myndighetene.  
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2.2.4	Områder	for	mottak	av	overskuddsmasser	
Arealer for mottak av overskuddsmasser i kommunene i Akershus ble kartlagt i 2015 (Asplan Viak).  
Tema for kartleggingen var bl.a. planstatus, typer masser, om de er etablerte eller nye og volum på 
massemottaket. Kartet s.16 (figur 4) viser en oversikt over dagens mottak for rene naturlige masser, deponi 
for ordinært avfall som tar i mot forurensede masser samt deponi for inert avfall. De to siste kategoriene har 
tillatelse fra Fylkesmannen.  
 
Kommunene i Akershus har svært ulik informasjon om tilstand for masseforvaltning i egen kommune. Det 
varierer fra de som har god oversikt over egne mottak og innkomne søknader fra grunneiere og 
entreprenører, til de som avventer fylkeskommunens arbeid med den regionale planen for masseforvaltning. 
Det er stor usikkerhet til tallene som er brukt, men det gir likevel et første bilde av mottakssituasjonen i 
fylket. Oslo kommune har ikke egne regulerte mottak for overskuddsmasser, og eksporterer alt av inert 
avfall og overskuddsmasser som ikke gjenbrukes til nabokommunene. Det er ikke gjort en nærmere 
kartlegging utover dette.  
 
Det er også stor usikkerhet om størrelsen på framtidige mengder av rene, naturlige masser, inert avfall og 

forurensede masser, og hvordan dette vil påvirke varigheten av dagens mottaksområder. Mengde masser og 

mottakskapasitet er avhengig av blant annet: 

 Konjunkturene og realisering av byggeprosjekter. Mengden overskuddsmasser og behovet for 
massemottak og deponier øker med økende befolkning, sentralisering og utbygging i regionen.  

 Hvordan store utbyggingsprosjekter løser håndteringen av overskuddsmasser. 

 Hvordan Oslo kommunes produksjon av overskuddsmasser og behov for massemottak løses. 

 Løsninger for gjenbruk. Behovet for massemottak reduseres med økt gjenbruk av egnede 
overskuddsmasser.  

 Regional fordeling av mottakene. 

 Myndighetenes krav til kontroll. Behovet for deponi for forurensede masser øker på grunn av økt 
bevissthet og kunnskap om forurensning i jord og avfall. 
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Figur 4:Kartlagte massemottak i kommunene i Akershus (AFK/Asplan Viak 2015) 
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2.3	Gjenbruk	av	overskuddsmasser	
Pukk, grus, matjord og andre jordmasser er ressurser som ikke er fornybare. Derfor er det et mål at 
gravemasser og byggavfall gjenbrukes til samfunnsnyttige formål i størst mulig grad. Dette gjelder både 
forurensede masser og rene, naturlige masser.  
 
En moderert utgave av avfallspyramiden viser hvordan det bør tenkes for å sikre lengst mulig varighet av 
disse ressursene: 
 

 
Figur 5: Avfallspyramide for overskuddsmasser 

 

 Redusere mengden overskuddsmasser vil si å ta ut minst mulig overskuddsmasser, samt å bruke mest 
mulig av det som tas ut på tiltaksområdet.   

 Ved gjenbruk, skal mest mulig av overskuddsmassene brukes direkte til samfunnsnyttige formål enten på 
tiltaksområdet (massebalanse) eller på andre områder. Kildesortering av overskuddsmassene og 
masselogistikksystemer som sikrer at tilbud og etterspørsel møtes i markedet, bidrar til å sikre dette.  

 Gjenvinning vil si å sortere og bearbeide overskuddsmasser på en slik måta at de kan gjenbrukes til 
samfunnsnyttige formål.  

 Deponering av overskuddsmasser på deponier som er godkjent av Fylkesmannen er siste stoppested for 
overskuddsmasser. Det er forbeholdt masser som er så forurenset at de ikke kan brukes til 
samfunnsnyttige formål, og må sikres på forsvarlig måte for å hindre forurensing av jord og vann.  

 
Dagens forurensningsregelverk setter noen begrensinger for gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser. 
Forurensede gravemasser kan ikke gjenbrukes direkte utenfor tiltaksområdet på grunn av fare for 
forurensning og forsøpling (forurensningsforskriften kapittel 2). Både gravemasser og byggavfall som tas ut 
av tiltaksområdet defineres som avfall, og må håndteres etter forurensingslovverket (avfallsforskriften 
kapittel 9). Skal denne type avfall brukes på et annet tiltaksområde, må avfallsprodusenten sørge for at 
bruken ikke er i strid med forurensingsforbudet (jf. forurensningsloven § 7 og § 28), og at 
overskuddsmassene egner seg til formålet. Dersom gjenbruk fører til fare for forurensing, kreves det en 
tillatelse fra Fylkesmannen (jf. forurensningsloven § 11). Overskuddsmasser som tas ut av et tiltaksområde 
og der det ikke søkes eller gis tillatelse etter forurensningsloven, må leveres til deponi eller 
behandlingsanlegg som har tillatelse fra Fylkesmannen. 
 
Rene, naturlige masser forventes brukt til samfunnsnyttige formål så langt det går. Det leveres til 
terrengheving, planering, jordforbedring o.l. i landbruks‐, natur – og friluftsområder. Dette er nyttig bruk av 
masser dersom det gir f.eks. bedre arrondering, vannhusholdning, hellingsforhold, dybde, kvalitet og 
avlingspotensiale.  Kvaliteten på de tilførte massene varierer, og dokumentasjon av hva disse massene 
inneholder er ofte mangelfull. Det kan få konsekvenser for kvaliteten på matjorda. (Se også kapt. 2.3). Store 
mengder rene, naturlige massene blir fortsatt deponert fordi det bl.a. er mangel på mottak, mellomlager og 
behandlingsanlegg for slike masser i kommunene i fylket.  
 
 
Markedet for gjenbruk av masser fungerer dårlig i dag. Hovedårsaken til det er:     

Redusere

Gjenbruke

Gjenvinne

Deponere
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 Det er for lite tilgang til godkjente, store og langsiktige arealer for lagring av masser. For å øke 
gjenbruken av masser, bør en se på arealer til mellomlagring og sortering av masser i et regionalt 
perspektiv, og sikre disse i kommunenes planer. Nedlagte pukkverk vil kunne egne seg som slike 
områder og bør vurderes.   

 De områdene som finnes for mellomlager og gjenvinning, ligger for langt unna der behovet for masser 
er. Dette fører til ekstra kostnader for næringen. Det anbefales at disse områdene plasseres i nærheten 
av sentrale vegnett og utbyggingsområder. Dette bidrar også til å redusere miljø‐ og 
samfunnsbelastningen ved mange og spredte mottaksområder fra bl.a. transport 

 Kvaliteten på massene som kan gjenbrukes er ikke god nok i dag. Det skyldes bl.a. at sortering og lagring 
av disse massene ikke er tilfredsstillende. Det er også for lite kunnskap om forurensningsfaren ved 
gjenbruk av ulike typer masse. Det fører til at mye masser som kunne vært gjenbrukt i stede deponeres. 

2.4	Miljø‐	og	samfunnsbelastning	
Regional plan for masseforvaltning i Akershus er en strategisk plan, og ikke en plan som anbefaler konkrete 
arealer for massemottak og nye lokaliteter for uttak av byggeråstoff. Men den gir retningslinjer med 
forventinger til hvordan framtidig masseforvalting bør være. Samtidig er et av målene med planen at miljø‐ 
og samfunnsbelastningen fra massemottak, massehåndtering og massetransport skal reduseres. Det vil si at 
den skal bidra til å bedre forholdene som skal vurderes i en konsekvensutredning (KU). Dette vil 
konsekvensutredningen bære preg av. En mer detaljert KU vil bli utarbeidet i forbindelse med kommunenes 
planarbeid der det er aktuelt. Vurderingen av planens virkning for miljø og samfunn er basert på 
eksisterende kunnskap.  
 
Transport og klimagassutslipp 
I Akershus og Oslo foregår nesten all transport av pukk og grus på veg. Utslipp fra denne sektoren i Akershus 
var i 2012 på 16 000 tonn CO2. Dette utgjør 5 % av CO2‐utslippene fra tungtransporten i Akershus i 2013. 
CO2‐utslipp fra transport av overskuddsmasser er ikke beregnet og kommer i tillegg.  Akershus 
fylkeskommune skal bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø, og har som mål å 
redusere klimautslipp fra transport med minst 20 prosent fram til 2030. Utslippene fra transport er økende i 
Akershus, og utgjør nå rundt 70 prosent av det totale klimagassutslippet i fylket. Med en forventet stor 
befolkningsvekst fram mot 2030, vil klimaplanens mål kreve en betydelig innsats innen transportsektoren i 
årene framover.  
 
Virkning av planen:  

 Positive konsekvenser: Planen skal på sikt bidra til at større deler av overskuddsmassene gjenbrukes 
på anleggsområdene eller direkteleveres til tiltaksområder, samt at mottak av overskuddsmasser  
lokaliseres nær utbyggingsområder. Dette skal føre til færre kjørte tonnkilometer.   

 Negative konsekvenser: Planen vil ikke ha noen kjente negative konsekvenser. 
 
Forurensing av vann og jord 
Når det ikke er tilstrekkelig godkjenning og kontroll ved mottak av overskuddsmasser, er det stor risiko for 
forurensning av vann, jord og luft.  
 
Virkning av planen:  

 Positive konsekvenser: Planen skal bidra til å sikre tilgang til deponi som tar i mot ordinært avfall 
inklusiv forurensede masser og deponi for inert avfall, og at disse etableres og drives i tråd med 
gjeldende lovverk.  Dette sammen med mer effektiv transport av byggeråstoff vil redusere risiko for 
forurensing av vann, jord og luft fra uttak av byggeråstoff og mottak og mellomlagring av 
overskuddsmasser.  

 Negative konsekvenser: Planen vil ikke ha noen kjente negative konsekvenser. 
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LNF‐formålet, jordvern og matproduksjon 

I noen tilfeller leveres rene, naturlige masser til terrengheving, planering, jordforbedring o.l. i landbruks‐, 

natur – og friluftsområder. Dette er nyttig bruk av masser dersom det gir f.eks. bedre arrondering, 

vannhusholdning, hellingsforhold, dybde, kvalitet og avlingspotensiale.  Kvaliteten på de tilførte massene 

varierer, og dokumentasjon av hva disse massene inneholder er ofte mangelfull. Det kan få konsekvenser for 

kvaliteten på matjorda. Det kan ta flere tiår å utvikle godt jordsmonn og få tilbake avlingsnivå på dyrka jord. 

Det kreves god oppbygging av tilførte masser og krav til tilbakeføring til matproduksjon med hensyn til 

jordstruktur, matjordlag og grøfter. I tillegg kan tilførsel av eksterne masser bidra til spredning av 

planteskadegjørere og fremmede arter. Det stilles ofte krav om at LNF‐områder som er brukt til mottak av 

rene, naturlige masser, skal tilbakeføres til opprinnelig formål.  

Virkning av planen:  

 Positive konsekvenser: Planen skal bidra til å sikre bruk av og egnede arealer for mottak av 
overskuddsmasser. Den skal bidra til å bedre kvaliteten på tiltak i LNF‐områder og på dyrka og 
dyrkbar jord, slik at hensyn til jordvern og bedre driftsforhold ivaretas ved bruk av stedegne masser 
og mottak av eksterne masser. 

 Negative konsekvenser: I de områdene der det etableres uttak av byggeråstoff og mottak av 
overskuddsmasser, er det ofte konflikter med LNF‐formålet generelt og dyrka og dyrkbar jord 
spesielt. Med økende befolkningsvekst, vil dette også være tilfelle i framtiden.  
 

Folkehelse og friluftsliv 

I forbindelse med uttak av byggeråstoff og mottak av masser, er det særlig utslipp til luft og vann, miljøgifter 

og støy samt trafikksikkerhet som påvirker folkehelsen, og som er viktig å påpeke og følge opp. Dette følges 

opp i deponier godkjent av fylkesmannen.  Dette er imidlertid et større problem ved uttak og mottak som 

ikke er godkjent, regulert eller fulgt opp i kommunene.   

Andre sider ved masseuttak, mottak og transport som berører folkehelsen er: 

 Nedbygging og båndlegging av friluftslivsområder. 

 Forurensning av bade‐ og drikkevann ved f.eks. erosjon.  

 Spredning av svartlistede arter som er skadelige for mennesker (eks. kjempebjørnekjeks). 
 
Virkning av planen:  

 Positive konsekvenser: Planen skal bidra til å bedre kunnskap om og kompetanse på behandling av 
plansaker som gjelder uttak av byggeråstoff og etablering av mottak og mellomlager av 
overskuddsmasser. Forhold som påvirker folkehelse og friluftslivsinteresser, vil dermed bli vurdert i 
flere plansaker enn i dag.  

 Negative konsekvenser: I de områdene der det etableres uttak av byggeråstoff og mottak av 
overskuddsmasser, er det ofte konflikter med friluftsinteresser og forhold som virker inn på 
folkehelsen. Dette vil også være tilfelle i framtiden. Forekomster av byggeråstoff er kartlagt i 
randsonen til marka. Blir det aktuelt å ta ut deler av dette, vil det komme i konflikt med 
markagrensa.  
 

Naturmiljø og sårbare naturtyper 
Uttak av byggeråstoff og mottak av overskuddsmasser, kan få konsekvenser for naturområder, naturtyper og 
prioriterte arter. Ravinedaler er vurdert som en sårbar naturtype i norsk rødliste. En stor del av disse finnes i 
Akershus, spesielt på Romerike. Reduksjon av raviner skjer ved bakkeplanering, veibygging, rassikring o.l. 
Erosjon ved utfylling av jordmasser, og utslipp av finere jordmasser i vassdrag, truer gyteplasser og akvatisk 
liv. Spredning av fremmede og uønskede arter er et økende problem for naturmiljøet generelt og sårbare 
naturtyper spesielt, samt for jordbruket. Flytting av masser er en måte disse artene spres på.  
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Virkning av planen:  

 Positive konsekvenser: Planen skal bidra til å bedre kunnskap om og kompetanse på behandling av 
saker som gjelder uttak av byggeråstoff og etablering av mottak og mellomlager av 
overskuddsmasser. Forhold som påvirker naturmiljø og sårbare naturtyper vil dermed bli vurdert i 
flere saker enn i dag.  

 Negative konsekvenser: I de områdene der det etableres uttak av byggeråstoff og mottak av 
overskuddsmasser, er det ofte konflikter med naturmiljø og sårbare naturtyper. Dette vil også være 
tilfelle i framtiden.  Målsettingen om å redusere transportavstand og miljøbelastningen fra 
transporten, kan gå på bekostning av verdifulle naturområder.  
 

Kulturlandskap og kulturminner 

I Akershus finnes spor etter mennesker som har bodd her og utnyttet ressursene opp gjennom tidene. Noe 

av dette er registrert og fredet ved lov. Men det er kun en liten andel av de arkeologiske kulturminnene som 

er registrerte. Det innebærer at det må utvises forsiktighet når det gjennomføres endringer eller inngrep i 

landskapet. Når nye tiltak og endret arealbruk planlegges, er prosedyrer for registrering av kulturminner 

sikret gjennom bestemmelser i kulturminneloven og plan‐ og bygningsloven. Mangel på regulerte 

massemottak fører til ulovlig virksomhet. Dette fører ofte til uopprettelig skade på kulturarven og 

kulturlandskapet.  

Virkninger av planen:  

 Positive konsekvenser: Planen skal bidra til å bedre kunnskap om og kompetanse på behandling av 
plansaker som gjelder uttak av byggeråstoff og etablering av mottak og mellomlager av 
overskuddsmasser. Forhold som påvirker kulturlandskap og kulturminner, vil dermed bli vurdert i 
flere plansaker enn i dag.  

 Negative konsekvenser: I de områdene der det etableres uttak av byggeråstoff og mottak av 
overskuddsmasser, fører det til konflikter med kulturlandskap og kulturminner. Dette vil også være 
tilfelle i framtiden.   

 
Samfunnssikkerhet 
Uttak av byggeråstoff og mottak av overskuddsmasser kan forårsake skred, påvirke grunnforhold til 
eksisterende infrastruktur og bygningsmasse, føre til forurensing og øker faren for trafikkulykker. Risiko‐ og 
sårbarhetsanalyse er et viktig verktøy for å forebygge disse konsekvensene.   
 
Virkninger av planen:  

 Positive konsekvenser: Planen skal bidra til å bedre kunnskap om og kompetanse på behandling av 
plansaker som gjelder uttak av byggeråstoff og etablering av mottak og mellomlager av 
overskuddsmasser. Forhold som påvirker samfunnssikkerheten vil dermed bli vurdert i flere 
plansaker enn i dag.  

 Negative konsekvenser: Planen vil ikke ha noen kjente negative konsekvenser.  
 
Byggeråstoff som naturressurser 
Tiltak som kommer i konflikt med eller medfører omfattende bruk eller båndlegging av naturressurser, eller 
medfører store mengder avfall, skal konsekvensutredes (KU‐forskrift, vedlegg III, punkt n).  
For byggeråstoff har konsekvensutredningen et tosidig perspektiv. Det ene perspektivet er å vurdere 

konsekvenser av uttak av byggeråstoff. Det vil si at en aktivitet som uttak av byggeråstoff som ofte får 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og omfattes ofte av denne forskriften. 

Det andre perspektivet er å sikre forekomster av byggeråstoff i forbindelse med planer for andre typer tiltak 
og utbyggingsformål. Byggeråstoff er en ikke‐fornybar ressurs som samfunnet er avhengig av.  De nasjonale 
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forventningene til kommunal og regional planlegging legger vekt på at arealplanleggingen er viktig for å sikre 
tilgjengelighet til gode mineralforekomster som f.eks. byggeråstoff. Det har vist seg at mineralressurser i 
mange tilfeller ikke er en del av konsekvensutredningen i aktuelle arealplaner. Det gjør forvaltningen av 
byggeråstoff vanskelig på flere måter fordi:   

 Det blir en utfordring å hindre båndlegging av byggeråstoff ved direkte eller indirekte nedbygging av 
forekomsten.  

 Det øker sannsynligheten for framtidige arealbrukskonflikter 

 Det gjør det vanskeligere å sikre tilgjengeligheten til gode forekomster av byggeråstoff for framtidig 
utvinning.  

 
Virkninger av planen:  

 Positive konsekvenser: Planen skal bidra til at de juridiske virkemidlene brukes hensiktsmessig og 
justeres slik at formål med lovverk i større grad nås. I denne sammenhengen blir det å sikre at 
bruken av KU‐lovverket bidrar til å sikre forekomster av byggeråstoff.   

 Negative konsekvenser: Planen vil ikke ha noen kjente negative konsekvenser. 
 
Konkurranseforhold  

Grus‐ og pukknæringens samfunnsmessige betydning er større enn en gjerne tenker over. I 2013 jobbet 2976 

i grus‐ og pukkproduksjon i Norge. 244 av disse var ansatt i pukk‐ og grusnæringen i Akershus. I tillegg jobber 

det mange innen tilknyttede næringer som entreprenør‐ og transportbransjen, som formidler og bruker pukk 

og grus. Akershus sto i 2013 for 7,3 % av den totalt solgte produksjonen i Norge. Det utgjorde en 

omsetningsverdi på 470 millioner kroner. Det er den nest største omsetningen av byggeråstoff i landet etter 

Rogaland.  

Planlegging av uttak av byggeråstoff er i stor grad overlatt til markedet, dvs. de enkelte operatørene. 
Myndighetene bistår med kartlegging av ressurser og nødvendig planavklaring, men kan i liten grad styre 
uttak ved å henvise enkeltoperatører til konkrete forekomster. Årsaken til dette er hensynet til fri 
konkurranse.  
 
Markedet for overskuddsmasser er i stor grad styrt av strategisk markedstenkning fra et lite antall store 
aktører, og er preget av begrenset konkurranse. Det er relativt få, store aktører som tar i mot forurenset 
masse. For mottak av rene, naturlige masser er det et mer sammensatt marked med både profesjonelle 
aktører og ikke fullt så profesjonelle aktører. 
 
 Større markedsaktører ønsker i økende grad å tilby totalløsninger for mottak av masser av alle kvaliteter, og 
leveranse av alle typer byggeråstoff. Det er markeds‐ og driftsmessige fordeler ved samlokalisering av slik 
virksomhet. Muligheter for returlast med produserte masser ved levering av overskuddsmasse gir mange 
fordeler. En slik tenkning gir også nye muligheter for fraksjonering og gjenbruk av overskuddsmasser.  
 
Virkninger av planen:  

 Positive konsekvenser: For bransjen som driver uttak av byggeråstoff kan planen bidra til å bedre 
forutsigbarheten for bransjen. Det vil skje ved at ressursene i større grad blir kartlagt og sikret i 
kommuneplanene. For bransjen som driver uttak, transport og mottak av gravemasser og byggavfall 
skal planen bidra til å sikre en mer profesjonell og tryggere håndtering av massene, noe som er 
positivt både for myndighetene, bransjen og innbyggerne.   

 Negative konsekvenser: Planen kan føre til konkurransevridning lokal og/eller regionalt, så lenge 
tilgrensende fylker ikke har tilsvarende regionale planer.   
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3.	Strategier	for	langsiktig	masseforvaltning	
For å møte de utfordringene Akershus har med masseforvaltning, er det utarbeidet strategier som 
konkretiser hvordan målene skal nås. Tre av planens fire mål har egne strategier, mens mål 4 (reduksjon av 
miljø‐ og samfunnsbelastning) oppfylles gjennom handlingsprogrammets samlede tiltaksportefølje.  
Strategiene er konkretisert i regionale planretningslinjer for masseforvalting (kap.5). Handlingsprogrammet 
(kap.6) viser hvilke tiltak som må gjennomføres som følge av planretningslinjene.  
 
Strategiene er delt i 4 områder:   

 Overordnete strategier 

 Strategier for å sikre arealer for uttak av byggeråstoff 

 Strategier for å sikre areal for mottak, bearbeiding og deponering av overskuddsmasser 

 Strategier for økt gjenbruk  
 

3.1	Overordnete	strategier	
 

3.1.1  Bruke føringene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som grunnlag for å 
  vurdere: 

 Hvor framtidige uttak av byggeråstoff skal lokaliseres. Det gjelder også ved evt. utvidelse av 
dagens uttak av byggeråstoff.  

 Hvor framtidige mottak, mellomlagrer og deponier av overskuddsmasser skal ligge. 

 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (ATP i Oslo og Akershus) har som overordnet strategi 
å styrke Oslo som hovedstadsområde ved å styrke regionale byer og utvikle bybånd og noen lokale byer og 
tettsteder. For å redusere transport av byggeråstoff og ta hensyn til miljø‐ og samfunnsinteresser er det 
viktig at framtidige uttak av byggeråstoff og etablering av massemottak blir sett i lys av den utviklingen som 
det legges opp til i ATP i Oslo og Akershus.  
 

3.1.2  Bygge kompetanse om mer enhetlig, langsiktig og helhetlig masseforvaltning. 

 
Masseforvaltning i Akershus er i dag preget av mange lovverk og ulike myndighetsområder.  Dette er et 
fagområde som det er lite samla kunnskap om, og dette kommer til uttrykk i form av en sektorisert 
forvalting. Masseforvaltning bør håndteres på samme måte og på et likt grunnlag i kommunene, og ses i 
sammenheng med andre miljø‐ og samfunnsinteresser og med et langt tidsperspektiv. Dette sikres bl.a. 
gjennom utarbeidelse av veiledningsmateriell og oppfølgende veiledning.  
 

3.1.3  Samarbeide og være i dialog med aktuelle aktører 

 
Det er mange aktører som er involvert i masseforvaltningen (kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmannen, 
direktorater, offentlige foretak og selskaper og ulike aktører i næringslivet). Arbeidet med denne regionale 
planen har vist at det er stor interesse for og engasjement i fagområdet. Det vil fortsatt være et behov for 
samarbeid og dialog i det videre arbeidet med masseforvaltningen i Akershus.  Spesielt vil det være nyttig å 
ha samarbeid og dialog med næringslivet om best mulig masseforvaltning i et langsiktig perspektiv.  
 

3.1.4  Bruke juridiske virkemidler, å bidra til at de er hensiktsmessige.  

 
Masseforvaltning dekkes av ulike lovverk, som hver for seg skal sikre at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til 
ulike miljø‐ og samfunnsinteresser. Erfaring viser at noe lovverk ikke er oppdatert til å møte dagens 



Regional plan for masseforvaltning  i Akershus  ‐ høringsdokument 

23 
 

utfordringer. Andre lovverk brukes ulikt av ulike myndigheter eller er krevende å følge opp i praksis. Det er 
derfor viktig at de juridiske virkemidlene justeres slik at formålet med lovverket i større grad kan nås. 
  

3.1.5 Utvikle framtidige ressurseffektive løsninger for masseforvaltning. 

 
Denne planen skal bidra til bedre forvaltning og samarbeid slik at gravemasser og bygg avfall utnyttes mer 
ressurseffektivt og til samfunnsnyttige formål. Det vil forlenge varigheten av byggeråstoff i fylket. Dette 
innebærer at overskuddsmasser må bli sett på som en ressurs, framfor avfall slik det defineres som i dag. 
Planen skal også bidra til redusert transport og klimagassutslipp, samt redusert belastning for miljø og 
samfunn. For å oppnå dette vil det være nyttig å vurdere bruk av masselogistikksystem samt å hente 
inspirasjon fra sektorer og bransjer som har vært under omstilling (f.eks. avfallsbransjen) og fra andre land 
som har kommet lengre enn Norge på dette området.  
 

3.2	Strategier	for	å	sikre	arealer	for	uttak	av	byggeråstoff	
	
3.2.1   Utvikle kunnskap om forekomster av byggeråstoff som grunnlag for mulig uttak av byggeråstoff. 
  Det gjelder også ved evt. utvidelse av eksisterende uttak.  

 
Alle grus‐ og sandforekomster i fylket er kartlagt, og er vurdert som forekomster av nasjonal, regional eller 

lokalt betydning (NGU). Forekomstene har en begrenset varighet, men blir likevel prioritert ned til fordel for 

annen type arealutvikling. For planleggere vil regelmessig oppdatering av datagrunnlaget være viktig. Slik 

kunnskap er et grunnlag for å sikre forekomster av grus og sand mot nedbygging og at kvaliteten forringes.  

Pukkforekomster i Akershus er bare delvis kartlagt og gir for dårlig grunnlag til å gi anbefalinger om 

framtidige uttak. En kartlegging og anbefaling om framtidige uttak av pukk må bygge på en vurdering 

bergartenes egnethet og hvilke konsekvenser et uttak vil få for ulike miljø‐ og samfunnsinteresser.  

Kartlegging og vurdering av forekomster av byggeråstoff i Akershus må gjøres i nært samarbeid med 
kommunene. 
 
 

3.2.2   Sikre forekomster av byggeråstoff i aktuelle planer og planprosesser 

 
Kunnskap om dagens og framtidig uttak av byggeråstoff, må inn som del av kunnskapsgrunnlaget i rullering 
av kommuneplanen og som tema for konsekvensutredning. Det vil gi grunnlag for å vurdere andre 
arealformål opp mot forekomster av byggeråstoff, samt å sikre disse forekomstene for framtidig uttak.   
 
Dagens pukkverk drives med konsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning (mineralloven), med tillatelse 
fra Fylkesmannen (forurensingsloven), og regulert for formålet råstoffutvinning i kommunene (plan‐ og 
bygningsloven). Pukkverkene har kun konsesjon for deler av forekomsten av byggeråstoffet. Erfaring viser at 
konsesjoner for byggeråstoff ofte ikke kan utvides på grunn av konflikt med andre areal‐, miljø‐ og 
samfunnsinteresser. På sikt må hele forekomsten av byggeråstoff sikres i aktuelle planer, med f.eks. bruk av 
hensynssoner. Det sikrer evt. uttak av framtidig byggeråstoff i eksisterende uttak, og at disse så langt det går 
ikke kommer i konflikt med andre interesser.  
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3.2.3   Sikre byggeråstoff med riktig kvalitet og til riktig bruk. 

 
Kvalitet i alle ledd gir byggverk (bygninger, veier, broer) med lengre levetid og med lavere vedlikehold‐ og 
driftskostnader. Å bruke byggeråstoff med riktige egenskaper vil også bidra til å forlenge varigheten av 
byggeråstoffet. Dette krever kunnskap om og dokumentasjon av kvaliteten på byggeråstoffet.  
 
I Akershus pågår mange og store byggeprosjekter. Det vil også prege fylket i framtiden. I mange prosjekter 
tas det ut byggeråstoff med ulike kvaliteter og bruksområder. Det vil for framtidige, større byggeprosjekter 
være viktig å vurdere samfunnsnyttig bruk av byggeråstoff som tas ut ved f.eks. etablering av en tunell. 
Dette vil bidra til å forlenge varigheten av byggeråstoff i regionen.  
  

3.3	Strategier	for	å	sikre	arealer	for	mottak,	mellomlager	og	deponering	av	
overskuddsmasser	
 

3.3.1  Lokalisering av mottak og mellomlager for ulike overskuddsmasser skjer på grunnlag av 
  anbefalte prinsipper.  

 

Kostnader til drivstoff ved transport av overskuddsmasser utgjør en stor del av prisen til en kunde. I tillegg til 

kostnader ved omlasting og mellomlagring, lokal forurensing, klimagassutslipp, trafikksikkerhet og 

framkommelighet, er dette en faktor som gjør det viktig å etablere mottak og mellomlager 

overskuddsmasser i nærheten av sentrale utbyggingsområder. Dette gjelder særlig mellomlager og mottak 

av rene, naturlige masser. En slik beliggenhet vil i tillegg stimulere til mer gjenbruk av overskuddsmassene til 

samfunnsnyttige formål. Lokalisering av mottak og mellomlager for ulike overskuddsmasser bør derfor bygge 

på følgende prinsipper:  

 Mellomlagre for bearbeiding og sortering av overskuddsmasser etableres fortrinnsvis i de sentrale 
utbyggingsområdene (jfr. prioriterte vekstområder i regional plan for areal og transport i Akershus). Det 
bør være flere mellomlagre i de største pressområdene og flere mindre/mobile enheter som etableres 
etter behov. Avstanden til slike mellomlagre bør være mindre enn 5‐10 km fra de sentrale 
utbyggingsområdene.  

 Det etableres få, men store, deponi som tar i mot forurensede masser (deponi for ordinært avfall) og 
inert avfall (deponi for inert avfall). Det bør være minimum ett deponi for forurensede masser i hver 
region (Vestregionen, Øvre Romerike, Nedre Romerike og Follo).  

 Det bør etableres både små og store mottak for rene naturlige masser i alle kommunene. Det må 
fokuseres på samfunnsnyttig etterbruk av disse massene.  

 

3.3.2   Utvikle kunnskap om dagens mottakssituasjon i kommunene, og se den i sammenheng med 
  behovet for mottak og mellomlager av ulike typer overskuddsmasser i et regionalt perspektiv. 
  Dette skal være grunnlaget for vurdering av framtidig lokalisering av disse mottakene.  

 

Det er gjennomført en første kartlegging av mottakssituasjonen i kommunene. Dette er ikke et godt nok 

grunnlag til å si noe om framtidige lokaliseringer. Det må derfor settes av ressurser til å utarbeide et bedre 

grunnlag for det formålet. Det er særlig viktig at kommunene deltar i prosessen som planmyndighet og med 

lokalkunnskap.  

3.3.3  Sikre mottak og mellomlager av overskuddsmasser i aktuelle planer og planprosesser 

 

Det viktig at forvaltning av overskuddsmasser blir drøftet, vurdert og konkretisert i aktuelle planer og 



Regional plan for masseforvaltning  i Akershus  ‐ høringsdokument 

25 
 

planprosesser. Det sikrer en langsiktig og helhetlig forvaltning av overskuddsmasser, samtidig som 

belastningen på miljø‐ og samfunn reduseres. Særlig viktig er det at dette kommer med i kommunenes 

planer og planprosesser. Dette varierer fra kommune til kommune i dag. Noen kommuner har det med i 

kommuneplanen – både samfunnsdel og arealdel ‐ og har bestemmelser for krav om regulering til slike 

formål.  

3.4	Strategi	for	økt	gjenbruk	av	overskuddsmasser	
 

3.4.1  Øke gjenbruk av ulike typer overskuddsmasser ved å:  

 Sikre arealer for mellomlager og bearbeiding av overskuddsmasser gjennom aktuelle planer 
og planprosesser.  

 Etterspørre gjenbruk av overskuddsmasser.  

 

Gjenbruk av overskuddsmasser bidrar til å forlenge varigheten av byggeråstoff, matjord og andre jordtyper. 

Det vektlegges to områder som kan bidra til at gjenbruk av overskuddsmasser blir større enn i dag.   

Arealer for mellomlager og bearbeiding som ligger i nærheten av sentrale utbyggingsområder, vil stimulere 
markedet til å gjenbruke overskuddsmasser i større grad. Slike arealer vil også bidra til å sikre kvaliteten på 
bearbeidede overskuddsmasser. En slik tilrettelegging gjøres i kommunenes arealplaner med et regionalt 
perspektiv.  Det bør også stilles krav om gjenbruk og gjenvinning i plan‐ og byggesaker så tidlig som mulig. 
Det kan gjøres ved at det blir et tema for utredning (reguleringsplan) og at det stilles krav om 
massehåndteringsplan som synliggjør omfanget av overskuddsmasser og potensialet for gjenbruk og 
gjenvinning (byggesak).  
 
For å øke etterspørselen etter gjenbruk av overskuddsmasser, kan det stilles krav i anbudsgrunnlaget om at 
det skal tas initiativ til gjenbruk og gjenvinning av gravemasser og byggavfall. For at tilbud av og etterspørsel 
etter overskuddsmasser møtes i markedet i større grad enn i dag, kan masselogistikksystem være et verktøy 
som kan tas i bruk. Det kan også bidra til økt bruk av lokale overskuddsmasser.  
 
 
 

 

 

 

  	



Regional plan for masseforvaltning  i Akershus  ‐ høringsdokument 

26 
 

4.	Regionale	planretningslinjer	for	masseforvaltning	
 

Masseforvalting er en regional utfordring, som krever grep på tvers av kommunegrensene.  Retningslinjene 

skal bidra til å løse disse utfordringene og at denne planens målsettinger nås. 

Planretningslinjene gir føringer for arealplanleggingen og ressursforvaltningen i den enkelte kommune i 

Akershus. Kommunene som ansvarlig planmyndighet etter plan‐ og bygningsloven plikter å kjenne til 

innholdet i denne planen og sørge for at planretningslinjene legges til grunn ved utarbeidelse av 

kommuneplaner og aktuelle reguleringsplaner. Det forutsettes at kommunene gjør planretningslinjene kjent 

for dem som utarbeider private reguleringsplaner. 

Det er også føringer rettet mot regionale og statlige myndigheter. Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus og Direktoratet for mineralforvaltning skal bruke planretningslinjene som grunnlag i sitt 

arbeid. Ved oppstart av arbeid med kommuneplaner og reguleringsplaner, skal regionale og statlige 

myndigheter vise til planretningslinjene.  Planen og retningslinjene er grunnlag for evt. innsigelser til 

arealplaner. 

Planretningslinjene er tydelige, for å gi mest mulig forutsigbarhet og lik planbehandling i hele fylket. Likevel 

skal det være rom for lokale tilpasninger ut fra situasjonen i hver enkelt kommune og plansak. Det 

forutsettes at de lokale tilpasningene kan begrunnes ut fra de regionale målene i planen. 

 

1. GENERELLE PLANRETNINGSLINJER 

 

1.1. Samordnet areal og transport  

Det forventes at strategiene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus inngår som en 

premiss for framtidig masseforvaltning i regionen.  

 

1.2. Kommuneplanlegging  

1.2.1. Kommunal planstrategi  

Det forventes at den regionale oversikten over forekomster av byggeråstoff av nasjonal og 

regional betydning (jf. 2.1) og over regionalt viktige mottak og mellomlager av 

overskuddsmasser (jf. 3.1), inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med kommunal 

planstrategi . 

 

1.2.2. Kommuneplanens samfunnsdel  

Det forventes at de kommunene som har forekomster av byggeråstoff av nasjonal og regional 

betydning og/eller regionalt viktige mottak og mellomlager av overskuddsmasser, tar opp 

masseforvaltning som tema i samfunnsdelen til kommuneplanen. 

 

1.3. Begrepsbruk 
Det forventes at begrepene og definisjonene i den regionale planen, også brukes i kommunens 

planer og bestemmelser.  

 

 

2. PLANRETNINGSLINJER FOR UTTAK AV BYGGERÅSTOFF  
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2.1. Regionale oversikt 
Som grunnlag for uttak av byggeråstoff skal det foreligge en regional oversikt over forekomster av 

byggeråstoff av nasjonal og regional betydning.  

 

2.2. Egnethet og miljø‐ og samfunnshensyn 

Forekomstene av byggeråstoff skal være vurdert ut fra egnethet og konsekvenser aktiviteten vil få 

for miljø og samfunn.  På dette grunnlaget gis det en anbefaling om framtidig uttak av byggeråstoff i 

et regionalt perspektiv.  

 

2.3. Kommuneplanens arealdel  

 

2.3.1.  Arealmessig sikring av forekomster av byggeråstoff 

Det forventes at pukk‐ og grusforekomster av nasjonalt og regionalt betydning, og som ikke 

kommer i konflikt med andre nasjonale og regionale arealhensyn, avsettes til arealformål 

Bebyggelse og anlegg – råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. (Se kart over 

pukkforekomster og grus‐ og sandforekomstene i Akershus, figur 2 og figur 3.) 

 

2.3.2.  Krav om felles plan 

Der nasjonalt og regionalt viktige pukk‐ og grusforekomster omfatter flere eiendommer, bør 

kommunen stille krav om at berørte grunneiere samarbeider om utarbeidelse av en felles plan 

for hele forekomsten med influensområde5.  

 

2.3.3.  Lokalisering av støy‐ og støvfølsom bebyggelse 

Det forventes at utbyggingsområder med arealformål Bebyggelse og anlegg ‐ boligbebyggelse, 

bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting o.l. ikke lokaliseres i influensområdet til 

eksisterende uttak av byggeråstoff. Det forventes også at slike arealformål ikke lokaliseres i 

områder som er anbefalt som framtidige nasjonalt og regionalt viktige forekomster av 

byggeråstoff. 

 

2.4. Reguleringsplan 
 

2.4.1.  Plankrav 

Det forventes at etablering av anlegg for råstoffutvinning avklares i reguleringsplan. Akershus 

er et pressområde hvor uttak av byggeråstoff må oppfattes som tiltak med vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, jf. pbl § 12‐1 tredje ledd.  

 

2.4.2.  Influensområde 

Det forventes at planavgrensningen ikke begrenses til selve uttaksområdet, men omfatter: 

 en tilstrekkelig randsone slik at nødvendig tiltak for sedimentasjon av overvann, 

forebygging av støy‐ og støvplager samt adkomst til offentlig veg kan innarbeides i 

planen. 

 hele forekomsten av byggeråstoff, og ikke bare den delen som det søkes om eller er 

gitt konsesjon for. 

 

2.4.3.  Etterbruk 

Avslutning og etterbruk av uttaksområder må inngå i planarbeidet. Dersom det legges opp til 

                                                            
5 Influensområde: Geografisk område der det antas at det vil kunne oppstå vesentlige konsekvenser. 
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omdisponering til utbyggingsformål, skal det stilles krav om ny reguleringsplan. 

 

Uttaksområder som er avsluttet bør vurderes brukt til deponi som tar i mot forurensede 

masser og inert avfall eller som mottak og mellomlager for overskuddsmasser. 

 

2.4.4.  Underjordsdrift 

I tettbefolkede områder og i områder med byggeråstoff av nasjonal betydning og der uttak kan 

få vesentlig virkning for miljø og samfunnsinteresser, bør det vurderes å stille krav om 

underjordsdrift. 

 

2.4.5.  Bruk av byggeråstoff med god kvalitet 

I store byggeprosjekter bør muligheten for bruk av overskuddsmasser som byggeråstoff 

utredes. Dette bør gjøres i samarbeid med aktører som har konsesjon for uttak av byggeråstoff 

i nærområdet. 

  

Ved store byggeprosjekter i fjell, der bergartene har egenskaper for bruk som byggeråstoff, bør 

muligheten til utnyttelse av ressursene tas med i vurderingen ved valg av driftsteknologi. 

 

2.4.6. Utbyggingsavtaler 

Ved planoppstart forventes det at behov for utbyggingsavtaler vurderes. Det er for å sikre 

finansiering og gjennomføring av avbøtende miljøtiltak i influensområdet, finansiering av 

tilbakeføring til annet formål etter avslutning. 

 

 

3. PLANRETNINGSLINJER FOR MOTTAK, MELLOMLAGER OG DEPONI FOR OVERSKUDDSMASSER  

 

3.1. Regional oversikt  
Det skal foreligge en regional oversikt over mottaksområder, ulike typer deponier og mellomlager 

for overskuddsmasser.  

 

3.2. Egnethet og miljø‐ og samfunnshensyn 

Disse skal være vurdert ut fra områdets egnethet og konsekvenser aktiviteten vil få for miljø‐ og 

samfunnsinteresser. På dette grunnlaget skal det gis en anbefaling om framtidige mottak, deponier 

og mellomlager av overskuddsmasser i et regionalt perspektiv.  

 

3.3. Gjenbruk av overskuddsmasser  

Ved planlegging av utbyggingstiltak utredes og vurderes muligheten for bruk av overskuddsmasser 

(gravemasser og byggavfall).  

 

3.4. Kommuneplanens arealdel 

 

3.4.1.  Mottak for rene, naturlige masser 

Det forventes at kommunene planavklarer arealer med ulik størrelse for å gi et differensiert 

tilbud av mottak for rene, naturlige masser. Ved valg av lokaliteter skal det bl.a. legges vekt på 

å minimalisere transportbehovet.  

 

3.4.2. Mellomlager for overskuddsmasser 

Mellomlager av overskuddsmasser som kan bearbeides, sorteres og gjenbrukes, etableres i de 
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sentrale utbyggingsområdene jfr. strategiene i regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus. Mellomlager som tar i mot andre typer overskuddsmasser enn rene, naturlige 

masser, skal avklares i kommuneplanen og reguleres, og kan kun etableres med tillatelse fra 

Fylkesmannen. 

 

3.4.3. Behandlingsanlegg 

Behandlingsanlegg for overskuddsmasser avklares i kommuneplanen og reguleres. De kan kun 

etableres etter tillatelse fra Fylkesmannen.  

 

3.4.4. Deponi for inert avfall 

Deponier for inert avfall avklares i kommuneplan og reguleres. De kan kun etableres etter 

tillatelse fra Fylkesmannen. Det søkes å etablere et deponi for inert avfall i hver region i fylket.    

 

3.4.5. Deponi for ordinært avfall   

Deponi for ordinært avfall kan ta i mot forurensede masser. Denne type deponi avklares i 

kommuneplan og reguleres.  De kan kun etableres med tillatelse fra Fylkesmannen. Det søkes å 

etablere et deponi for ordinært avfall som kan ta i mot forurensede masser i hver region i 

fylket.  

 

3.4.6.  Samlokalisering 

Det bør søkes etter løsninger der mottak og mellomlager av overskuddsmasser samlokaliseres 

med områder for uttak av byggeråstoff, eller inngår som del av etterbruken etter at uttaket er 

avsluttet. 

 

3.5. Reguleringsplaner  
 

3.5.1.  Plankrav 

Det kreves avklaring i reguleringsplan ved etablering av:  

 Deponier for ordinært avfall   

 Deponier for inert avfall 

 Mottak,  mellomlager og behandlingsanlegg for overskuddsmasser som innebærer 

vesentlige terrenginngrep eller kan føre til vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Behov for behandling etter forurensningsloven, avfallsforskriften og annet sektorlovverk 

avklares ved planoppstart.  

 

3.5.2.  Gjenbruk og massebalanse 

Ved regulering av utbyggingsprosjekter, forventes det at håndtering av overskuddsmasser er et 

utredningstema.  Det redegjøres for behov for kvalitetsmasser, mengde og kvalitet på 

overskuddsmasser og et opplegg for forvaltning av massene. Det skal etterstrebes best mulig 

massebalanse og gjenbruk av overskuddsmassene. I den grad overskuddsmasser tas ut av et 

utbyggingsområde, skal de så langt det går brukes til samfunnsnyttige formål.  

 

3.5.3. Influensområde 

Planavgrensningen bør ikke begrenses til selve uttaksområdet, men omfatte en tilstrekkelig 

randsone for å kunne gjennomføre nødvendig tiltak for sedimentasjon av overvann, forebygge 

støy‐ og støvplager samt løse atkomstforhold. 
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3.5.4. Eksterne masser i LNF‐områder 

Tilførsel av eksterne masser i LNF‐områder er vesentlige terrenginngrep som er i strid med 

landbruks‐, natur og friluftsformålet. Slike tiltak kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn. 

Det stilles krav om avklaring i kommuneplan og/eller reguleringsplan. Områdenes egnethet og 

konsekvenser for miljø‐ og samfunnsinteresser må utredes og avveies.  

 

Tilførsel av eksterne masser på dyrka og dyrkbar jord, forventes unngått av hensyn til 

jordvernet. For arealer som skal etterbrukes til matproduksjon, må kvaliteten og 

avlingspotensialet opprettholdes eller forbedres.  

 

3.5.5. Mottakskontroll 

Det forventes at det utarbeides reguleringsbestemmelser med krav om innføring av rutiner for 

kontroll av massene som mottas. Det skal sikres at massene er i tråd med mottakets formål. 

Massenes opprinnelsessted, kvalitet og mengde dokumenteres.  

 

3.5.6. Avslutning og etterbruk 

Avslutning og etterbruk av deponier og mottak av overskuddsmasser, inngår i planarbeidet. 

Dersom det legges opp til omdisponering til utbyggingsformål, skal det stilles krav om ny 

reguleringsplan. Krav til avbøtende tiltak og tilbakeføring til LNF‐formål inngår i planen.  

 

3.5.7.  Utbyggingsavtaler 

Ved planoppstart bør det vurderes om det er behov for utbyggingsavtaler for å sikre 

finansiering og gjennomføring av avbøtende miljøtiltak i influensområdet, samt avslutning av 

massemottaket og tilbakeføring av arealet til annet formål.   
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5.	Handlingsprogram	2016‐2020	
 
Masseforvaltning dekkes av mange lovverk og det er mange instanser som håndhever disse lovene. I tillegg 
er næringslivet en aktiv og viktig aktør. Det innebærer at det er mange som har interesse og ansvar for at 
planen følges opp og målene med planen nås.  
  
Hensikten med handlingsprogrammet er å gi en oversikt over konkrete handlinger som settes i verk eller 
videreføres etter at planen er vedtatt og skal begynne å virke. Tiltakene bygger på strategiene i kapittel 3 og 
planretningslinjene i kapittel 4.  
 

5.1	Overordnete	tiltak	

5.1.1	Kompetanse	
Hva  Ansvar  Sammen med  Når 
1. Integrere kunnskap om forvaltning av masser i fylkets og 

kommunenes arbeid med oppfølging av ATP i Oslo og 
Akershus. 

Kommunene  Fylkeskommunen 
Fylkesmannen 

Løpende 

2. Bruke dagens kunnskap om forekomster av byggeråstoff og 
behov for arealer for mottak, mellomlager og deponi for 
overskuddsmasser i kommunenes planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel med 
bestemmelser.  

Kommunene  Fylkeskommunen 
Fylkesmannen 
Direktoratet for 
mineralforvaltning 
(DMF) 

Oppstart i 2016 
Del av kommunenes 
arbeid med 
kommunal 
planstrategi og 
kommuneplan‐
rullering. 

3. Informere om og ta i bruk omforente begreper om 
masseforvaltning på alle nivåer i forvaltningen og i 
næringslivet.  

Fylkeskommunen  Kommunene 
Fylkesmannen 

Løpende 

4. Styrke forvaltningens kompetanse i arbeidet med å få en 
langsiktig og helhetlige masseforvalting i Akershus med 
vekt riktig saksbehandling og oppfølging i alle ledd. Det 
gjøres ved å:  

     

‐ Utarbeide veiledning som inkluderer eksempler 
på god masseforvaltning.  

Fylkeskommunen  Miljødirektoratet 
NGU 
DMF 
Bransjenæringa 

Oppstart i 2016.  

‐ Gjøre relevant datagrunnlag tilgjengelig.   NGU  Fylkeskommunen 
Fylkesmannen 

Løpende 

‐ Vurdere behovet for en fylkesgeolog.  Fylkeskommunen  Oslo kommune 
Østfold 
fylkeskommune 
Andre aktuelle 
fylker 
Bransjenæringa 

I løpet av 
planperioden. 

5. Styrke kunnskap om helhetlig masseforvaltning hos store 
og små aktører i bransjenæringa.   

 

Bransjenæringen  Kommunene 
Fylkeskommunen 
Fylkesmannen  
DMF 

Løpende 

6. Utvikle måleindikatorer som viser på hvilke områder og i 
hvilken grad målene for planen nås.   

Fylkeskommunen  Kommunene 
NGU 
DMF 

I løpet av 
planperioden.  

7. Evaluere bruk av regional plan for masseforvaltning i 
Akershus generelt, og regionale planretningslinjer spesielt 
som grunnlag for evt. rullering av plan og endring av 
planretningslinjer.  

Fylkeskommunen  Kommunen 
Fylkesmannen 
DMF 
Bransjenæringa 

Som del av arbeidet 
med regional 
planstrategi for 
perioden 2020‐2024. 
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5.1.2	Samarbeid	og	dialog	
Hva   Ansvar  Sammen med   Når 
Etablere faste arenaer for samarbeid, kunnskapsbygging og 
erfaringsutveksling med næringsaktører om hvordan håndtering 
av overskuddsmasser kan skje på best mulig måte i et langsiktig 
perspektiv, til beste for næringa, forvaltningen og innbyggerne.  

Fylkeskommunen 
 

Kommunene 
Regionrådene 
Fylkesmannen  
DMF  
NGU 
Miljødirektoratet 
Oslo kommune 
Bransjenæringen 
Statens vegvesen 
Jernbaneverket 
aktuelle bransje‐
organisasjoner og 
fagfora 

Fra 2016 
 

Ta initiativ til en dialog om utarbeidelse av en interregional plan 
om masseforvaltning som dekker Oslo kommune og aktuelle 
fylker. 

Fylkeskommunen  Samarbeidsalli‐
ansen Osloregionen 
Østlandssam‐
arbeidet 
Oslo kommune 
Østfold fylkes‐
kommune 

Som del av 
arbeidet med 
regional 
planstrategi for 
perioden 2020‐
2024. 

5.1.3	Juridiske	virkemidler	
Hva   Ansvar  Sammen med  Når 
Utrede muligheten for hvordan forurensede masser i større 
grad kan gjenbrukes framfor å deponeres 

NGI  Fylkesmannen 
Miljødirektoratet 
Bransjenæringa 

Pågår 

Arbeide for at det kan stilles krav om redegjørelse for hvordan 
rene, naturlige masser skal håndteres i byggeprosjekter.  

Fylkeskommunen  I løpet av 
planperioden. 

Bidra til at lovverk oppleves som mer effektivt og fleksibelt for 
bl.a. å oppnå mer samhandling og bruk av overskuddsmasser.  

Fylkeskommunen  I løpet av 
planperioden.  

5.1.4	Framtidige	ressurseffektive	løsninger	
Hva   Ansvar  Sammen med  Når 
1. Framskaffe kunnskap om hvordan bruk av byggeråstoff og 

overskuddsmasser kan forvaltes mest mulig ressurseffektivt 
og langsiktig. Det kan gjøres ved å hente erfaring fra 
lignende bransjer (avfallsbransjen) og fra andre land med 
mindre tilgang på disse ressursene og med større areal‐, 
miljø og samfunnskonflikter enn Norge. 	

Fylkeskommunen  Aktuelle 
forskningsmiljøer 
Bransjenæringen 

I løpet av 
planperioden. 

2. Utrede hvordan overskuddsmasser generelt og inert avfall 
spesielt kan gjenbrukes i større grad. 	

Fylkesmannen  Miljødirekotratet  I løpet av 
planperioden. 

 

5.2	Sikre	byggeråstoff	
Hva  Ansvar  Sammen med  Når 
1. Fullføre kartleggingen av pukk i hele fylket. Dette omfatter 

også forekomster som ligger innenfor markagrensa, eller i 
randsonen til denne.  

Fylkeskommunen   NGU  Utarbeidet til neste 
rullering av regional 
og kommunal 
planstrategi, etter 
fylkestingsvalg og 
kommunevalg 
2019. 

2. Kartlegge omfanget av konsesjonene for dagens pukkverk 
som grunnlag for vurdering av mulige utvidelser.  

DMF  Kommunene 
Fylkeskommunen 

3. Videreføre kartleggingen av grus‐ og sandforekomstene 
med en mer detaljert avgrensing.   

Fylkeskommunen   NGU 

4. Sikre grusforekomster av nasjonal betydning, særlig der de 
kommer i konflikt med annen arealbruk.  

Kommunene  Fylkeskommunen 
NGU 
DMF 

5. Vurdere de kartlagte forekomstene av byggeråstoff ut fra 
egnethet og konfliktgrad på grunnlag av egnede kriterier og 
metoder.  

Fylkeskommunen  Kommunene 
NGU 
Dirmin 
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5.3	Sikre	arealer	for	mottak	av	overskuddsmasser	
Hva  Ansvar  Sammen med  Når 
1. Kvalitetssikre dagens kartlagte mottakssituasjon.   Fylkeskommunen  Kommunene  Utarbeidet til neste 

rullering av regional 
og kommunal 
planstrategi, etter 
fylkestingsvalg og 
kommunevalg 2019. 

2. Kartlegge arealer som er egnet for mottak, mellomlager og 
deponi for overskuddsmasser etter gitte kriterier.  

Fylkeskommunen  Kommunene 

3. Vurdere de kartlagte arealene ut fra egnethet og 
konfliktgrad på grunnlag av egnede kriterier og metoder. 

Fylkeskommunen  Kommunene 

4. Kartlegge store, framtidige bygge‐ og anleggsprosjekter i 
fylket og i Oslo kommune for å få fram hvordan håndtering 
av overskuddsmasser er tenkt håndtert.  

Fylkeskommunen  Kommunene 
Oslo kommune 
Statens vegvesen 
Jernbaneverket 

5. Utrede og konkretisere hva prinsippene for lokalisering av 
mottak, mellomlager og deponier for overskuddsmasser 
betyr i praksis.  

Fylkeskommunen  Kommunene 
Fylkesmannen 
Bransjenæringen 

6. Sikre at dagens mottak drives i tråd med gjeldende lovverk.   Fylkesmannen  Kommunene 
Fylkeskommunen 

	
5.4	Økt	gjenbruk	
Hva  Ansvar  Sammen med  Når 
1. Bidra til at det i kommunens arealplaner legges til rette for 

mellomlager for sortering og bearbeiding av 
overskuddsmasser nær sentrale utbyggingsområder.  

Fylkeskommunen  Kommunene  
Fylkesmannen 

I løpet av 
planperioden.  

2. Bidra til at bruk og gjenbruk av overskuddsmasser blir et 
utredningstema i aktuelle reguleringsplaner.  

Fylkeskommunen  Kommunen 
Fylkesmannen 

I løpet av 
planperioden.  

3. Bidra til at det stilles krav om massehåndteringsplan som  
synliggjør omfanget av overskuddsmasser og potensialet 
for gjenbruk og gjenvinning (byggesak). 

Fylkeskommunen  Kommunene 
Fylkesmannen 
Staten 

I løpet av 
planperioden.  

4. Bidra til at det stilles krav om gjenbruk og gjenvinning av 
gravemasser og byggavfall i aktuelle anbudsgrunnlag.   

Fylkeskommunen  Kommunene 
Fylkesmannen 
Staten 

I løpet av 
planperioden.  

5. Bidra til at tilbud og etterspørsel etter byggeråstoff og 
overskuddsmasser i størst mulig grad kan møtes i markedet 
ved bruk av masselogistikksystemer.  	

Fylkeskommunen  Bransjenæringen  I løpet av 
planperioden. 
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Vedlegg	

Vedlegg	1:	Lovverk	og	myndighet	
 
Lovverk som omhandler masseforvalting 
Det er en rekke ulike lovverk som gjelder masseforvaltning. De skal sikre langsiktig forvaltning av en ikke‐
fornybar ressurs og sikre at de nødvendige hensyn blir tatt for å unngå miljø‐ og samfunnsbelastninger. 
Lovverkene håndheves av en rekke myndigheter. De mest sentrale lovverkene i denne sammenheng er:  
 

 Plan‐ og bygningsloven med tilhørende forskrift (Forskrift om konsekvensutredning) 

 Mineralloven 

 Forurensingsloven og tilhørende forskrifter (Forurensningsforskriften og avfallsforskriften) 

 Sektorlovverk (Naturmangfoldloven, Kulturminneloven, Friluftsloven, Markaloven, Jordloven, 
Vannressursloven, Folkehelseloven, Vegloven, Matloven med aktuelle forskrifter)  

 
 
Myndighetsområder 
 
Kommunene har flere roller: tjenesteprodusent, samfunnsutvikler og myndighetsutøver er tre av dem. I 
denne sammenhengen er rollen som samfunnsutvikler og myndighetsutøver med forankring i plan‐ og 
bygningsloven sentral. Kommunenes ansvar for masseforvalting er knyttet til rollen som:  

 Arealmyndighet, etter plan‐ og bygningsloven. 

 Forurensningsmyndighet etter  
o Forurensningsforskrift kap.2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge‐ og gravearbeid.  
o Forurensningsforskrift kap.4 som nyttes om masseoppfylling hvor bruken av arealet skal bli 

jordbruksareal i etterkant av tiltaket.  

 Landbruksmyndighet, etter jordloven og skogloven.  
 
Fylkeskommunen har ulike roller som regional utviklingsaktør, tjenesteleverandør, myndighetsutøver og 
arbeidsgiver. I sammenheng med masseforvaltning er det rollen som regional utviklingsaktør, 
myndighetsutøver, veieier samt eiendomsforvalter og utbygger som står sentralt.  
 
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra 
Stortinget og regjeringen. Innenfor masseforvaltning er det særlig fire fagområder der fylkesmannen har 
ansvar og myndighet: planlegging, forurensning, landbruk og beredskap.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard. 
 
Miljødirektoratet utøver myndighet og gir konsesjoner og driver tilsyn som er tillagt eller delegert til etaten 
etter bl.a. forurensningsloven med forskrifter.  
 
Mattilsynet har myndighet til å føre tilsyn og fatte nødvendig vedtak når det gjelder rene, naturlige masser 
som enten skal spres eller deponeres på eller i nærheten av jordbruksarealer.  
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Vedlegg	2:	Ordliste	
 

Begreper som anbefales brukt i arbeidet med forvaltning av byggeråstoff og overskuddsmasser er definert i 

kapittel 1.4 Definisjoner 

Andre begreper som brukes i denne planen, og som det er behov for å forklare:  

 Bransjenæringen: Bedrifter som driver uttak av byggeråstoff, entreprenører og transportører som 
håndterer byggeråstoff og overskuddsmasser.  
 

 Regionråd: En betegnelse på et formalisert organ som nabokommuner på frivillig basis har opprettet for 
å håndtere saker av felles interesse. I Akershus er det fire regionråd:  

o Øvre Romerike utvikling (Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal kommuner). 
o Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (Aurskog‐Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Lørenskog, 

Skedsmo, Nittedal og Gjerdrum kommuner).  
o Vestregionen: Asker og Bærum kommuner, sammen med Drammen, Hole, Hurum, Lier, Modum, 

Nedre Eiker, Svelvik, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker kommuner.  
 

 Begreper i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus:  
o Regionale byer: Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås.  
o Regionsentre: Sandvika, Asker, Lillestrøm og Ski 
o Prioriterte vekstområder: Områder som i regional plan blir definert som regionale byer, områder 

med arbeidsintensive virksomheter, bybåndet og lokale byer og tettsteder. 
o Bybåndet: Det sammenhengende bebygde byområdet mellom Oslo, Lillestrøm, Ski og Asker.  
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Vedlegg	3:	Kilder	
	
 Regional planstrategi for Akershus 2013‐2016 

 Planprogram for Regional plan for masseforvalting i Akershus, godkjent av fylkesutvalget 11/11‐2013 

 NGU‐rapport 2014‐018: Grunnlagsmateriale for regional plan for masseforvalting i Akershus fylkes 

 NGU tilleggsnotat, 15/5‐2015 

 Rapport om massemottak i Akershus, Asplan Viak, 26/5‐2015 
 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12/6‐2015 

 Strategi for mineralnæringen (03/2013) Nærings‐ og handelsdepartementet.  
 

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, høringsforslag 27/2‐2015 

 Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren. Vedtatt 12/12‐2006. Rogaland fylkeskommune.  

 Regional plan for byggeråstoff i Ryfylke. Vedtatt 10/12‐2013. Rogaland fylkeskommune.  

 Regional plan for massehåndtering på Jæren. Forslag til planprogram 18/2‐2014. Rogaland 
fylkeskommune.  

 Massedeponi i Trondheimsregionen. Regional utredning av områder for deponering av rene masser. 
17/4‐2015. Trondheimsregionen‐regionrådet.  

 Pukk og grus i Trondheimsregionen. Del 1 og 2. Høringsutgave 16/1‐2006. Sør‐Trøndelag 
fylkeskommune.  

 Program for fagrapport for råstoffuttak og masser. Østfold fylkeskommune 

 Strategiplan 2013‐2016 Regiongeologen. Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner.  
 

 Deponering av rene masser: Deponier og bakkeplanering. Veileder for saksbehandling. 14/8‐2008. Ås 
kommune.   

 Gjenbruk og resirkulering av masser på Fornebu. En veileder for utbyggere og rådgivere. Temaveileder: 
Uttak av mineralske forekomster og planlegging etter plan‐ og bygningsloven. 

 Avfallshåndtering. Retningslinjer. Håndbok 211. Statens vegvesen. 

 Informasjonsbrosjyrer fra Norsk Bergindustri. 
 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4556-7  Arkiv: PLN 405  

 

Sak: 67/16 

 

0605_405  detaljregulering for Tandberghøgda - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_405 detaljregulering for Tanberghøgda. 

 

2. Veitrasé til Lisletta skal spilles inn og vurderes i kommuneplanens arealdel. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet.    

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/4556-6   Arkiv: PLN 405  

 

0605_405  detaljregulering for Tandberghøgda - oppstart av 

planarbeid  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_405 detaljregulering for Tanberghøgda. 

 

2. Veitrasé til Lisletta skal spilles inn og vurderes i kommuneplanens arealdel. 
 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag  

Krakstadmarka AS ønsker oppstart av detaljregulering for området Tanberghøgda, 

beliggende sør-øst for Hønefoss sentrum. Formålet er å utvikle området til hovedsakelig tett 

og lav boligbebyggelse med mulighet for lavblokk nært sentrum. Planen kan bli et positivt 

bidrag til å sikre et variert boligtilbud i Hønefossområdet. Planen følger opp en videre 

utbygging av områdene i kommunedelplan for Krakstadmarka. En rekke tema må inngå i 

planarbeidet for å sikre en godt grunnlag for gode bomiljø. Planen forutsetter at veitrasé til 

Lisletta (FV 241) tas med videre og vurderes i forbindelse med revidering av ny arealdel til 

kommuneplan. I tillegg kan ikke byggestart tillates før oppstart av ny E-16 mellom 

Sundvollen og Styggedalen er igangsatt og sammenbindingsvei mellom nord og sør er 

sikret, ref. bestemmelsene i kommunedelplan for Krakstadmarka. 

 

Bakgrunn 

Kommunedelplan for Krakstadmarka ble vedtatt 30.06.2016, sak nr. 90/16 og det ligger 

dermed til rette for videre detaljregulering av området Tanberghøgda. Planområdet er i dag 

ubebygd og består av større skrånende flater med helning mot nordvest og med utsikt mot 

sentrale deler av Hønefoss. Andre deler av området består av nokså ulendt terreng med 

ravinedaler. Det er i kommunedelplanen anslått at det sørlige området som involverer 



reguleringsplan nr. 356-01 Tanberglia boligområde, og arealene innenfor Tanberghøgda kan 

omfatte om lag 350 boenheter.   

 

Det hefter fortsatt innsigelser til vedtatt kommunedelplan knyttet til to større 

landbruksområder. Disse områdene ligger i den nordlige delen av området og Tanberghøgda 

er derfor ikke omfattet av dette.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Store deler av planområdet er ubebygd og består av skog, bekkedrag, raviner, åkrer og 

vegetasjonsbelter. Området består av større skrånende flater med helning mot nordvest og 

har utsikt mot sentrale deler av Hønefoss. En del av arealene består av produktiv skog og 

dyrkbare jordbruksarealer. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet utgjør i areal ca. 166 daa hvor det anslås et potensiale for ca. 250 boenheter, 

området grenser til den allerede vedtatte detaljplanen for Tanberglia boligområde. Det 

forutsettes en nokså tett og kompakt bebyggelse med opparbeidelse av infrastruktur og 

tilgjengelige lekearealer, i tråd med overordnet plan. Prosjektet slik forslagstiller beskriver 

det er i tråd med intensjonene i kommunedelplanen. Spesielt gjelder dette for utvikling av 

boliger som kan ligge tett på sentrum og samtidig ha natur og friluftsområder like ved. 

 

Det er i kommuneplanen et forventet behov for etablering av en barnehage innenfor 

kommuneplanen. Dette er det satt av et formål til i tilgrensende reguleringsplan for 356-01 

Tanberglia.  

  

Gjeldende planer 

Planområdet er i dag uregulert men avsatt til hovedsakelig boligformål i 

kommunedelplanen. For området gjelder både kommunedelplan for Krakstadmarka som ble 

vedtatt 30.06.2016, samt kommuneplanens bestemmelser.  Se vedlegg 5 og 6. Det er tillatt 

med boligbygging og offentlige tjenester innenfor området. Laveste tillatt utnyttelsesgrad er 

40 % BRA og bebyggelsen skal tilpasses natur og landskap. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen øvrige planer under arbeid i området, men det jobbes videre med 

kommuneplanens arealdel som vil måtte fange om planens forslag til veitrasé.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Firma Krakstadmarka AS er forslagstiller.  

 

Det er ikke ansett at planen kommer inn under forskrift om konsekvensutredning etter plan – 

og bygningsloven. Rådmannen anser at utredningene i forbindelse med kommunedelplanen 

gir et godt grunnlag for å vurdere konsekvensene av planforslaget. Overordnet plan gir også 

føringer videre på detaljreguleringsnivå. Med dette grunnlaget anses det derfor at det ikke er 

behov for en full konsekvensutredning med planprogram.  

 

Det vises til vedlagte planavgrensning som i areal utgjør ca. 166 daa og vil grense inntil 

reguleringsplanen for Tanberglia i sydvest. Mot øst ligger Lisletta og RV 241 hvor 

avgrensingen utvides for å sikre flere alternative løsninger som kan knyttes om mot FV241. 



Traseen skal konkretiseres og vises før 1.gangs behandling. Forholdet til kommunedelplanen 

vil være viktig å følge opp slik at samlevei og eventuell annen infrastruktur opparbeides iht. 

rekkefølgekravene i kommunedelplanen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke større private eiendommer, i all hovedsak 

landbrukseiendommer. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Det skal sikres 

planavklarte boligområder hvor 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Det skal tilbys 

gode og varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtyper, størrelse, beliggenhet og 

pris. Planforslaget anses å være i tråd med dette. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er områdene mot øst definert som LNF -

områder. Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel i forhold til ny vei mot 

Lisletta (FV 241).  

 

Kommunedelplan for Krakstadmarka 

Kommunedelplan for Krakstadmarka vedtatt 30.06.2016, legger føringer for utvikling av 

området. Det ligger inne flere klare rekkefølgekrav i kommunedelplanen som har 

konsekvenser for Tanberghøgda. Dette gjelder i stor grad krav om opparbeidelse av 

infrastruktur, miljø og støy. Kommunedelplanens § 10 pkt. 10 sier at før det gis 

igangsettingstillatelse for byggeområdene innenfor planen, skal ny E 16 mellom Sundvollen 

og Styggedalen være igangsatt. Sammenbindingsveien mellom nord og sør i planområdet, 

samt veien til Lisletta skal også sikre gjennomføring.  

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken er på grunn av veiforbindelse mot Lisletta ikke i tråd med overordna plan, og 

oppstartssaken legges derfor også fram for behandling i formannskapet. Dette iht. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartssaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet 

skal startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. 

Forslagsstiller kan selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke 

anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

Det er i forbindelse med Kommunedelplan for Krakstadmarka gjennomført en kartlegging 

av naturverdier i områdene innenfor kommunedelplanens planområde. Dette gjelder 



gråor/heggeskog i flommark og i raviner, i tillegg til enkelte større trær. Bekkedragene skal i 

størst mulig grad være åpne og bevares. Se kommunedelplanens planbeskrivelse for 

nærmere detaljer og hvordan disse verdiene er ivaretatt og fulgt opp. 

 

Nye arealer som tidligere ikke er vurdert skal vurderes og omtales videre i planprosessen. 

Det må foreligge en ROS-analyse som svarer ut hensynene etter naturmangfoldloven. 

 

Landbruk 

Innenfor planområdet er det landbruksarealer som skal vurderes og beskrives til 

1.gangsbehandling.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Utbygginga vil trolig gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Det må inngås utbyggingsavtale med 

kommunen for å få på plass aktuelle løsninger.  

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Planen anses i stor grad å følge opp kommuneplanens intensjon om sentrumsnær og variert 

boligutvalg i Hønefossområdet. Det vil være viktig å få på plass gode løsninger for vei og 

infrastruktur.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en privat detaljregulering er på til sammen ca. 166 dekar. 

Planavgrensningen tar med seg områdene som er satt av til bolig, offentlig formål og 

grønnstruktur/LNF i kommunedelplanen. Veitraseen er nokså fastlåst langs jordkanten og 

terrenget ved Tanbergmoen i østlig retning. Avgrensningen er noe mindre bundet av terreng 

og landbruksarealer nærmere Lisletta. Det er derfor lagt inn et bredere felt her for å vurdere 

nærmere hensiktsmessig utforming av tilkomstvei til FV 241.     

 

Eksisterende grøntstruktur 

Reguleringsplanen må følge intensjonene i kommunedelplanen for bevaring av 

grønnstruktur og opprettholde tilgangen til friluftsmuligheter.  

 

Skredfare 

Resultater fra stabilitetsvurderinger i Krakstadmarka utført av NGI 2012, viser at det ikke er 

registrert kvikkleire i områder avsatt til bebyggelse, men det må forventes at det kan være 

hengende grunnvann i massene. Det anbefales heller ikke å legge ut boliger i skråninger som 

har naturlig rasvinkel. I brattere områder der man ønsker terrassert bebyggelse må man i 

særlig grad foreta vurderinger om skredfare både ovenfor og nedenfor aktuelle tomter. Det 

stilles krav til ytterligere grunnundersøkelser i forbindelse med regulering og byggesak.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Rekkefølgekravene i kommunedelplan for Krakstadmarka er oppfattende. 

Sammenbindingsvei mellom planområdene i nord og sør må sikres for det gis brukstillatelse. 



Før det gis igangsettingstillatelse skal bygging av ny E-16 mellom Sundvollen og 

Styggedalen være igangsatt. Vei til Lisletta (FV241) samt vei frem til de enkelte 

delområdene skal også være på plass.  

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Planen legger opp til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for lavblokk. I forhold til 

terreng vil tiltak være synlig fra sentrum av og Hønefoss, og områdene rundt. Dette 

kompenseres noe med bebyggelse som trekkes noe tilbake og bevaring av vegetasjon der 

dette er mulig.  

 

Naturmangfold 

Som nevnt under avsnitt om naturmangfoldloven skal det gjøres vurderinger av potensielle 

naturverdier i området. Dette skal beskrives og vurderes i en ROS-analyse, samt 

planbeskrivelsen. 

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Etablering av inntil 250 boenheter vil øke behovet for handel, først og fremst i de 

sentrumsnære områdene av byen hvor det meste av handel skjer. Det legges opp til 

etablering av en mulig nærbutikk i den nordlige delen av Krakstadmarka, dette ligger ikke 

innenfor Tanberghøgda som planområde.  

 

Universell utforming 

Boligområdene er plassert på noe flatere arealer og disse skal tilfredsstille kravene om 

universell utforming i så stor grad som mulig.  

 

Lekearealer 

Det stilles krav om etablering av lekearealer som anvist i kommunedelplanen. Lekearealene 

skal være godt tilgjengelige i avstand og utforming. 

 

Idrett og friluftsliv 

Etablering av gangveier og gangbru vil gjøre idrettsarealene bla. i Schjongslunden mer 

tilgjengelige. Krakstadmarka har også turdrag og grøntarealer som skal sikres.    

 

Folkehelse 

Tilrettelegging for myke trafikanter med sammenhengende sykkel – og gangveier, 

bokvalitet, lek, samt tilgang på friluftsområder er viktig elementer i den videre 

planleggingen. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Lokaliseringen av området er sentrumsnært med muligheter for bruk av kollektivtrafikk. Det 

planlegges gang – og sykkelveier, samt energivennlige løsninger som fjernvarme. 

 

Samlet vurdering 

Det er positivt at Krakstadmarka AS ønsker å satse videre på å utvikling av områdene som 

en naturlig utvidelse av byen like sør-øst for Hønefoss sentrum. Rådmannen er opptatt av at 

planen bidrar til et variert utvalg av boliger og legger til rette for gode bomiljøer med nærhet 

til sentrum. Kommunedelplanen skal sikre en helhetlig utvikling av området som sørger for 

at viktig infrastrukturtiltak må gjennomføres i tråd med kapasitetsbehov. Planarbeidet kan 

starte opp nå slik at Ringerike har vedtatte boligområder på plass når ny E-16 blir igangsatt i 



2019. Planen forutsetter også at kommuneplanens arealdel utreder og vedtar ny veitrase til 

Lisletta. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Søknad fra forslagsstiller, datert 11.05.2015 

4. Referat fra oppstartsmøte, datert 16.02.2015 

5. Rapport fra NGI, datert 28.02.2012  

6. Gjeldende kommunedelplan for Krakstadmarka , vedtatt 30.06.2016 

7. Kommuneplan for Ringerike kommune, (Arealdel) vedtatt 30.08.2008  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Fungerende leder: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 

 

*For øvrige relevante plandokumenter se lenke til kommunedelplan for Krakstadmarka 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Oversiktskart for Tanberghøgda 
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Søknad om å starte reguleringsplanarbeid for Tanberghøg-
da, søndre deler av kommunedelplan Krakstadmarka. 

Bakgrunn. 

Vi viser til tidligere oversend brev av 09.2.2015 og referat fra påfølgende 
oppstartsmøte 16.2.201. Her har vi laget en formell søknad som en ber blir 
presentert for politisk oppstart. 

Firma Krakstadmarka AS har som kjent deltatt og vært en av pådriverne av 
kommunedelplanarbeidet i hele Krakstadmarka. De har også fått godkjent re-
guleringsplan for første utbyggingstrinn i den søndre delen av Krakstadmarka, 
nemlig Tanberglia. De ønsker nå å planlegge videre for de områdene som de 
har opsjoner på. 

 
Planforutsetninger. 
 
Kommunedelplanen for Krakstadmarka er nære endelig vedtak, men tids-
punktet for vedtak er ikke tidfestet. Den søndre delen av området, som omfat-
ter arealer under Tanberggårdene, har imidlertid få/ingen konflikter og bør 
derfor kunne planlegges videre. En har vurdert en kombinasjon av område-
plan for det meste av planområdet og detaljplan for en mindre del. Men en er 
åpen for å lage detaljplaner for alle områdene, dersom de i hovedsak blir på en 
noe forenklet form slik planen for Tanberglia ble utført. 
 
En ønsker da å lage reguleringsplaner for delområdene B_F3-6 med omkring-
liggende områder, som er planlagt til veger, friområder og landbruksområder. 
Områdene omfatter til sammen ca 166 daa og vil grense inntil reguleringspla-
nen for Tanberglia i sydvest. 
 
 

Plangrenser. 

Tiltakshaverne ser for seg grensene for utbyggingsområdene som vist på neste 
side. 

Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
Areal- og byplankontoret 
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
Tlf. 909 59283 
bleifsen@online.no 
Org nr. 997 275 675 MVA 
 

Dato 

11.5.2015 
Deres ref. 

 

Vår ref. 

Leifsen 
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I tillegg vil ny veg til Lisletta være en del av denne reguleringsplanleg-
gingen. På neste side er plangrensen for denne vist. Den er nokså fastlåst 
nærmest boligområdene pga topografi og jordbruksmark, men mindre 
bundet i skogområdene mot Lisletta. Her er derfor det avsatte planområdet 
større, for å kunne vurdere endelig trasse nærmere når planen skal frem-
mes. 
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Dagens bruk. 

Områdene er i dag landbruksmark/utmark/skog og har ingen bebyggelse. 

 

Hovedinnhold i planen 
 
Innholdet vil følge standard planinnhold for en områdeplan. Siden områdene 
for boligbebyggelse er del av kommunedelplanen, regner en ikke med at den 
skal behandles etter Forskrift om konsekvensutredninger. Men det vil bli ut-
redninger for viktige tema på linje med kravene til konsekvensutredninger. 
Slike tema vil være «alle» viktige tema, bl.a slik som: 

 Trafikk 
 Teknisk infrastruktur 
 Landskap 
 Sosial infrastruktur 
 Kulturminner 
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Temaene geoteknikk og naturmiljø og noen andre er rimelig godt vurdert i 
kommunedelplanen og bør kunne vurderes noe lettere denne gangen. 

Hovedinnholdet vil være planer for boliger, i hht kommunedelplanen. En ser 
derfor at en i prinsippet vil kunne bygge alle typer boliger, unntatt store blok-
ker, som en pga grunnforholdene bør unngå. Det legges derfor opp til små-
husbebyggelse og småblokker, men med høy utnyttingsgrad. De ca 166 daa 
vil kunne romme inntil ca 250 boenheter. 

Gjeldende kommunedelplan er basert på geotekniske vurderinger mht bygge-
grenser mot ravinene, men også muligheter for å fylle disse igjen. En vil vur-
dere dette videre i det kommende reguleringsplanarbeidet. Spesielt gjelder det 
øvre deler av ravinen mellom feltene B_F-2 (Tanberglia) og B_F-3. 

 
Virkninger av planen. 
 
Virkningene vil primært være et positivt bidrag til boligtilbudet i Ringeriksre-
gionen. Jfr de store samferdselsplanene som vil åpne for press på boligmarke-
det her.  

Planen vil kunne aktualisere ny atkomst til Lisletta, nå etter at bygging av nytt 
kryss ved Hønen ser ut til å kunne bli en realitet. Jfr også mulige begrensinger 
i å føre mer trafikk til Hvervenkastet, og at utbygging i nordre deler av Krak-
stadmarka for tiden ser ut til å komme på et senere stadium. 

Fremdrift. 

Å tilrettelegge for boligområder tar erfaringsmessig lang tid, og mottak av nye 
innbyggere i kommunen i stor grad må skje på jomfruelig mark, da fortetting 
av byområder vil ta lang tid, bl.a pga kompliserte eiendomsstrukturer og tra-
fikkforhold. Det vil derfor være både i kommunens og tiltakshavernes interes-
se at disse områdene blir planlagt så fort som mulig. 

Vi forventer derfor at denne plansaken kan få en relativ rask avklaring i 
kommunen, og uten at en må vente på vedtak av kommunedelplan eller hele 
kommuneplanen.  

Så snart en får klarsignal for oppstart vil planbehandlingen følge de alminne-
lige bestemmelsene i Planloven.   

 
Med vennlig hilsen 

 
Bjørn Leifsen 
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SAK/ TEMA: OPPSTARTSMØTE FOR "TANBERGHØGDA"  

STED:  Storgata 13, Ringerike kommune 

TID:   16.02.15, 12 -14 

TIL STEDE: 
 
Navn: E-post 

Dag Henaug, Krakstadmarka AS dag@fhr.no 

Frederik Skarstein, Krakstadmarka AS frederik@fhr.no 

Bjørn Leifsen, Konsulent bleifsen@online.no 

Ken Ove Heiberg, Saksbehandler ABY Ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 

Lars Lindstøl, Saksbehandler ABY Lars.lindstol@ringerike.kommune.no 

Kjell Arve Aarebru, Teknisk forv.utbygging Kjell.arve.aarebru@ringerike.kommune.no 

Guro Skinnes, Arealplanlegger, ABY Guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

Barnerepresentanten, Geir Svingheim geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

Gunnar Hallsteinsen, Byplansjef Gunnar.hallsteinsen@ringerike.kommune.no  

Bodil Lafton, brann - og redning Bodil.lafton@ringerike.kommune  

RK: Ringerike kommune, FS; Forslagsstiller,  
KOPI: Unni Suther; Arne Hellum; Magne Lohre, Jostein Nybråten,  
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Nr. Dagsorden: Ansv. Frist/ 
kommentar 

1.1 Presentasjon av møtedeltagerne 
 Til stedet var representanter for forslagsstillere; 

Krakstadmarka AS, V /Frederik Skarstein, Dag Henaug 
og Bjørn Leifsen 

 Saksbehandlere, L. Lindstøl og K. Heiberg,  
 Øvrige fra kommunen: Geir Svingheim, Gunnar 

Hallsteinsen, Guro Skinnes, Kjell Arve Aarebru og Bodil 
Lafton. 

 

Alle  

1.2 
 

 

Formål med møtet: 
 Oppstartsmøte iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  
 Gjensidig informasjon.  
 Avklare ansvarsforhold mellom forslagsstiller og 

kommunen.  
 Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av 

planområdet.  
 Kommunen orienterer overordnede planer, rammer og 

føringer.  
 Avklare plantype og planprosess, inkludert å vurdere 

behovet for informasjon og medvirkning. 
 Oppstart av planarbeidet/ behov for eventuelle 

prinsippavklaringer.  
 Evt. planprogram/ konsekvensutredning.  
 Kommunen formidler forutsetninger for utforming og 

temaer som må utredes (forutsetningene kan bl.a. være 
definert etter interne avklaringer mellom ulike etater i 
kommunen).  

 Dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs 
behandling.  

 Avklare videre saksbehandlingsprosess.  

RK  

1.3 Innlevert materiale: 
Følgende materiale ble overlevert til saksbehandler på areal - og 
byplankontoret i forkant av møtet: 

 Søknad om planoppstart/forhåndsinformasjon (jf. 
invitasjonen til oppstartsmøtet).  

 Delingssak mellom grunneier og forslagsstiller er forelagt 
kommunen 

  
 

RK  

1.4 Rollefordeling og plantype: 
 Forslagstiller for planen: Krakstadmarka AS v/ Dag 

Henaug og Frederik Skarstein 
 Grunneiere: Regina Mohn Klouman gnr/bnr 38/69 og 

Anne Gro Tandberg gnr/bnr 38/4  
 Konsulent: Bjørn Leifsen 

RK  
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1.5 Dagens situasjon og om prosjektet: 
 Området er i dag uregulert og består i hovedsak av 

ravinert skogsareal og større flater. Gjeldende 
kommunedelplan er framtidig boligområde.  

 Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av 
planområdet; ca. 250 boliger i tillegg til de vedtatte 100 
boenhetene i Tanberglia planen. Ønsker å se utbyggingen 
i sammenheng med framtidig utvikling mot Lisletta. Det 
er tenkt tett, lav boligbebyggelse med mulighet for 
lavblokker. Prosjektet må si noe om dette. 
 

 

 

RK 

 

FS 

 

1.6 Avgrensning av plan: 
 Vi kom fram til at avgrensningen kan være nokså lik 

skisseforslaget som ble sendt ut på forhånd + vei til 
Lisletta. Eventuelt at avgrensningen kun tar for seg det 
første feltet. Dersom det blir en regulering av hele 
restarealet i kommunedelplanen (felt 2 t.o.m. 4) kreves en 
samregulering med flere grunneiere (Regina Mohn 
Klouman gnr/bnr 38/69 og Anne Gro Tandberg gnr/bnr 
38/4).  

 Forslagstiller må kontakte aktuelle grunneiere og inngå en 
avtale med disse. 

 Avgrensning må forholde seg til pågående 
kommunedelplan for Krakstadmarka. 
 

 

Alle 

 

 
 
 
 

1.7 Info om gjeldende planer/ forskrifter/ konsesjoner: 
 Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike 

kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07 avsatt til 
framtidig boligområde.  

 Annet relevant planverk: 
              - Kommunedelplan for gående og syklende.  
              - Energi- og klimaplan.  
              - Folkehelsemeldingen.  

 Konsesjonsområde for fjernvarme. (Utbyggingsprosjektet 
faller innunder tilknytningsplikten som omfatter nye 
bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger 
med samlet utbygging over 1000 m2 . Det er tidligere gitt 
tilbakemelding fra fjernvarmeselskapet om at området 
ikke er spesielt lønnsomt slik sitasjonen var tidligere, men 
det kan bli aktuelt ifb. barnehage/skole og da kan det 
tenkes at boliger også får denne plikten. Det må påregnes 
at dette kan bli et krav fra fjernvarmeselskapet Vardar. 

 Parkeringsforskriften.  

RK  
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1.8 Plantype/ planprosess: 
 Detaljregulering, jf. PBL. § 12-3: 

1. Det kreves utarbeidelse av en ny detaljregulering for 
området som må gjennom en fullstendig planprosess. 

2. Før 1. gangs behandling av detaljregulering for 
Tanberghøgda, må kommunedelplanen for 
Krakstadmarka være vedtatt.  

 
 

  

1.9  Oppstart av reguleringsarbeidet (jf. PBL. § 12-8) 
 

 Planen tar opp prinsipielle spørsmål som må avklares, og 
som følge av dette skal oppstart behandles politisk i 
hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning. Bla i 
forhold til framføring av vei.  Areal- og byplankontoret 
står for kunngjøring av oppstarten i Ringerikes Blad og på 
kommunens internettside, samt varsling av regionale 
myndigheter, naboer og andre berørte parter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Konsekvensutredning (jf. PBL. § 4-1 og Forskrift om 
konsekvensutredninger etter PBL.) 

 Planen faller ikke inn under tiltak som må 
konsekvensutredes jf. forskrift om konsekvensutredning. 
Det er derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram. 
Det er i planarbeidet likevel nødvendig å vurdere noen 
konsekvenser av tiltaket. Dette vil være en del av 
planbeskrivelsen.  

 I den nye KU forskriften heter det at område/ 
detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye 
områder til utbyggingsformål skal behandles etter 
forskriften. Ved regulering av vei til Lisletta blir dette i 
strid med kommunedelplanen. Man kan allikevel få krav 
om KU med planprogram før 1.gangs behandling. Man 
kan i oppstarten informere om at det ikke stilles krav til 
KU, og vise til at veien også skal legges inn i 
kommuneplanen og dermed avklares på overordnet nivå.   

 Ved varsel om oppstart må man informere om hvilke tema 
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som er viktige å ta stilling til.  
1.12 Temaer som skal ivaretas i planen: 

 Trafikk: Trafikkutredning, er kryss og veier dimensjonert 
for økningen? Trafikk må dokumenteres for hvert enkelt 
delområde/utbyggingsområde med forslag til 
rekkefølgebestemmelser. Utredningen må omtale ny 
trafikksituasjon med tilkomst til Lisletta. Veien må 
kvalitetssikres fht. fremføring. Trafikksikkerhet for myke 
trafikanter, gang/ sykkelvei må også særlig vurderes. 
Konsekvenser for økt trafikkbelastning på nærliggende 
veier bør spisses. Spesielt mtp. Arnegårdsveien, som 
kreves opprustet ved reguleringsplanen for Tanberglia. 
 
Før Arnegårdsveien opprustes forutsetter kommunen at 
konsekvenser ved evt. økt trafikkbelastning fra ny vei 
Lisletta blir belyst og at evt. endrede krav til standard for 
Arnegårdsveien blir fastsatt. 
 

 Veier: (offentlig/ privat?). 
 

 Sammenknytning til nordlige områder og kollektivtrafikk. 
Hvordan føres veien videre? 
 

 Støy – vurderes ut i fra beregnet trafikkmengde 
 Vann og avløp. Kommunen vil se på hele VA-delen på 

nytt i forhold tidligere planer for hele området. Det er 
aktuelt å se området i sammenheng med utviklingen på 
Hvervenmoen når det gjelder brannvann.   Det bør i 
utbyggingsavtale avtales dimensjonering og kapasitet på 
ledningsnettet.  

 Lokal overvannshåndtering/ grønnflatefaktor.  
 Masseforflytning dersom dette er aktuelt. Har også 

innvirkning på overvannsproblematikk 
 Skredfare: det er gjennomført grunnundersøkelser i 

kommunedelplanarbeidet. Det vil videre kunne være 
behov for ytterligere geoteknisk ekspertise som vurderer 
hva det er behov for av grunnboringer og utredninger på 
et mer detaljert nivå. Vurderes evt. mer detaljert i 
forbindelse med byggesak. Grunnundersøkelser er også 
relevant i forhold til masseutfylling.  

 Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 
8 – 12. Prinsippet om samlet belastning bør særlig 
vurderes. 

 Grønnstruktur/eksisterende vegetasjon: detaljplanen må 
følge kommunedelplanens føringer.  

 Friluftsliv – turdrag er viktig å ta med, se dette i 
sammenheng. Evt. også tilrettelegging 

 Vilttråkk som blir berørt av vei til Lisletta. Øvrig 
vilthensyn er omtalt i kommunedelplanen og er knyttet til 
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grønndragene som følger ravinelandskapet 
 Landskapsbilde (nær-/ fjernvirkning, silhuett) 
 Kulturminner, også i forhold til ny vei til Lisletta. 
 Radon 
 Lekearealer  (krav i kommuneplanen).  
 Utearealer (tenk kvalitet!)  
 Skole- og barnehagekapasitet/behov for areal. Areal til 

minimum 100 barn avsettes. Behov for tilleggsareal må 
derfor vurderes i planarbeidet. 

 Universell utforming.  
 Evt. hensynssoner.  
 Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye 

konflikter? Viktig med god kontakt med grunneiere, også 
de som er berørte av vei. 

  
1.13 Krav til innlevert materiale ved 1. gangs behandling: 

 Formelt oversendelsesbrev til kommunen.  
 Plankart i egnet målestokk, fortrinnsvis 1:1000/ 1:2000  

(se 3001-  krav til digitale planer).  
 Reguleringsbestemmelser i word-doc  
 Planbeskrivelse  

Følgende skal inngå i planbeskrivelsen: 
- ROS-analyse. 

(http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Te
ma/temasamfunnssikkerhetareal.pdf) 

- Støyutredning.  
- Trafikkutredning.  
- Terrengprofiler (med bygningsplassering, veier 

m.m).  
- Beskrivelse av medvirkning.  

 Kopi av innkomne merknader (i sin helhet).  
 Sammendrag av innkomne merknader, med 

forslagsstillers kommentar (nyttes direkte i saksframlegg 
ved politisk behandling) (i word-format) 

 
I tillegg nødvendig dokumentasjon i hver enkelt sak: 

 Registreringer, i skrift eller på kart.  
 Illustrasjonsplaner.  
 Fotografier/ fotomontasjer.  
 Skråfoto. 
 Perspektivtegninger.  
 Modell.  
 Analyser, rapporter.  

NB! Materialet skal leveres i digital form 
 
Dersom kommunen ikke anser materialet for tilstrekkelig, får 
forslagsstiller tilbakemelding om dette, og blir bedt om å 
levere inn oppdatert materiale. 
 

 

FS 
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1.14 Gebyrer: 
 Gebyr faktureres etter oppstart og ved 1. gangs 

behandling av saken. 
 Gebyr sendes til forslagsstiller.  
 Se for øvrig Betalingsreglement 
 

  

1.15 Neste steg: 
 Forslagstiller leverer inn materiale iht. invitasjonen til 

oppstartsmøtet, i tillegg til krav fra selve oppstartsmøtet. 
Dette benyttes som grunnlag til politisk oppstartssak. 
Dersom materiale som mottas ikke er godt nok, blir både 
forslagstiller og konsulenter orientert om dette. 
 

 Saksbehandler i kommunen forbereder saksfremlegg til 
politisk oppstart. 

 Etter at fristen for innspill ved varsel om oppstart er gått 
ut, vil saksbehandler oversende innkomne merknader og 
be forslagstiller om å oppsummere og kommentere 
innspillene som er kommet. 

 

FS 

 

 

 

RK 

 

1.16 Materiale som sendes ut digitalt i etterkant av møtet: 
 Krav til digitale planer 
 Feltnavn bokstavkoder 
 Sjekkliste for arealplankartet 
 Eksempel på tegnforklaring 
 Beregning av grønnflatefaktor 
 Betalingsregulativ (som link) 

  

1.17 Avrunding: 
 Kommuneplanarbeidet har høyest prioritet sammen med 

kommunedelplan for Krakstadmarka. Det er enighet om å 
varsle oppstart, men kommunedelplanen må vedtas før 1. 
gangs behandling av Tanberghøgda. 

 Takk for møtet! 

  

 
 
Neste møte: Etter avtale. 
Storgata 13, 17.02.15 

Referent: Ken Ove Heiberg/ Lars Lindstøl 
Telefon: 32 11 74 48 
E-post: ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 
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Prosjekt 
Prosjekt: Krakstadmarka, Hønefoss  
Dokumentnr.: 20110293-00-3-R  
Dokumenttittel: Stabilitetsvurderinger  
Dato: 28. februar 2012 
  

Oppdragsgiver  

Oppdragsgiver: Ringerike kommune - kommunaltekn. avd.  
Oppdragsgivers 
kontaktperson: Gunnar Hallsteinsen 
Kontraktreferanse: Underskrevet oppdragsbekreftelse  
  

For NGI 
Prosjektleder: Øyvind A. Høydal  
Utarbeidet av: Heidi H. Haugland  
Kontrollert av: Øyvind A Høydal 

  
 

Sammendrag 
Det er utført grunnundersøkelser i Krakstadmarka, hovedsaklig for å avklare om 
det er kvikkleire i området. Kvikkleire er ikke blitt påvist, men flere boringer er 
grunne og det er derfor ukjent hvilke masser som befinner seg på dypere nivåer. 
Det er ikke grunnlag for å si at det er kvikkleire innenfor reguleringsområdet. Det 
er ikke boret i elvekanten, tilsvarende som ved nærliggende pumpestasjonene der 
det er påvist kvikkleire, men stabilitet langs elva må uansett ivaretas ved tiltak. 
Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag. Det må forventes 
at det kan være hengende grunnvann i massene. 
 
Store deler av de flatere områdene er egnet for eneboliger. Det anbefales ikke å 
legge boliger opp i skråninger som står med naturlig rasvinkel. Eventuelle 
områder for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved 
fjellkontrollboringer, og ovenforliggende skråning modifiseres slik at denne er 
stabil. Det er videre angitt hvordan en kan fylle ut raviner og utnytte disse til veg 
eller annet formål. 
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1 Innledning 

NGI har på oppdrag fra Ringerike kommune utført geoteknisk utredning og 
rådgivning i forbindelse med forslag til reguleringsplan for Krakstadmarka i 
Hønefoss. Utredningen har bestått i utarbeidelse av undersøkelsesprogram, 
tolkning av grunnundersøkelser, stabilitetsvurderinger og råd i forbindelse med 
arealutnytting. I det mest kritiske profilet ut mot elva har lokalstabiliteten blitt 
nærmere vurdert og beregnet. Videre er det gitt anbefalinger til hvordan man bør 
gå fram ved utbygging av dette området. 
 
Et reguleringsområde bør være sikkert både for flom, erosjon og massetransport, 
og ikke utsatt for grunne eller dype skred. Store deler av reguleringsområdet er 
bratt og ravinert, og for plassering av bygg må en ta hensyn til bevegelse i 
skråning ovenfor og utglidninger på nedsiden som påvirker hus eller hage. 
Sikkerhetskravet for eneboliger er at sannsynligheten for skred skal ikke overstige 
1/1000 per år og for flom 1/200 per år. For flermannsboliger er kravet 1/5000 per 
år. Skred er hendelser som kan skade konstruksjon og gi fare for liv. Dette er 
relativt strenge krav og i et boligfelt vil en ikke akseptere at grunnen glir. 
Boligområder i bratt terreng er ofte forbundet med støttemurer og utfyllinger, og 
det er nettopp slike tiltak som ofte ender opp som mindre skredsaker. 
Reguleringsbestemmelser bør derfor både ta hensyn til naturlige farer og tiltak i 
forbindelse med utbygging som kan gi ras og skade på hus og eiendom.  

  

2 Områdebeskrivelse – terreng og topografi 

Krakstadmarka ligger sørøst for Hønefoss sentrum, lang venstre elvebredd av den 
meandrerende Storelva. Reguleringsområdet er ca. 2,7 km langt nord-sør og 0,7 
km langt øst-vest og strekker seg fra Storelva på ca. 65 moh. og stiger bratt opp til 
platå på ca. 160 moh. Terrenget i området er meget ravinert. Fjell i dagen er 
observert noen steder og i enkelte raviner. Dybde til faste masser varierer mellom 
5 og 27 m, se vedlegg kart 1. NGUs løsmassekart definerer løsmassene i området 
hovedsakelig som tykke marine avsetninger, samt noen mindre områder som 
elveavsetning (figur 1). Området grenser i sør til Tanbergmoen på 180 moh, en 
glasifuvial grusavsetning som representerer en del av et israndtrinn. Lignende og 
større istrinn finnes fra Kilemoen til Eggemoen og over mot sørenden av 
Randsfjorden. Mellom eller under disse trinnene med grusavsetninger finner en 
overveiende finere løsmasser utsatt for erosjon, samt større og mindre skred. 
Massene på baksiden av disse trinnene kan også være påvirket av iskontakt slik at 
massene har blitt overbelastet.  
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Figur 1. NGU løsmassekart over reguleringsområdet Krakstadmarka. 

 
 
3 Undersøkelsesprogram 

Bore- og laboratorieprogram er utarbeidet av NGI, og omfang er vist i tabell 1. 
Brødrene Myhre AS har utført grunnundersøkelsene (ref. 1), bestående av 
dreietrykksonderinger i 45 borhull, samt to totalsonderinger og to CPTU-
sonderinger. Videre er det tatt 8 prøveserier og målt poretrykk i to punkter. Det 
viser seg at det ikke er overensstemmelse mellom lokalisering av borpunktene, 
innmålt høyde for punktene, og koterkartet.  Laboratorieprogrammet er utført av 
NGI på oppdrag fra Brødrene Myhre AS, og har bestått i rutineundersøkelser samt 
enaksialt trykkforsøk utført for alle 8 prøveserier og triaksial forsøk for to prøver.  
 
Boringene er utført hovedsakelig med hensyn på bestemmelse av type løsmasser 
og lokalisering av mulig kvikkleire. Det er ikke utført fjellkontrollboringer.  
 
Det er tideligere utført grunnundersøkelser i dette området i forbindelse med 
kartlegging av kvikkleire (ref. 2) og i forbindelse med en revisjon av 
kommuneplanen i dette området (ref. 3). 
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Tabell 1. Utført bore- og laboratorieprogram for Krakstadmarka. 

Borhull 
nr. 

Boreprogram Lab. Program 

 Dreie- 
trykk 
sond. 

Total 
sond. 

CPTU 
 

Prøver Pore- 
trykk 
måling

Rutine- 
unders. 

Enaks. 
forsøk 

Triaks. 
forsøk 

1 x        
2 x   x  x x  
3 x        
4 x        
5 x   x  x x  
6 x        
7 x   x  x x  
8 x        
9 x  x x x x x  

12 x        
13 x  x      
14 x        
15 x        
16 x        
17 x        
18 x        
19 x        
20 x x  x  x x x 
22 x        
23 x        
24 x        
25 x        
26 x        
27 x   x  x x  
28 x        
29 x   x  x x x 
30 x        
31 x        
32 x        
33 x        
34 x        
35 x        
36 x        
37 x        
38 x        
39 x        
40 x        
41 x        
42 x x  x x x x  
43 x        
44 x        
45 x        
46 x        
47 x        
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4 Tolkning av grunnundersøkelser 

Massene i området består stort sett av middels fast til fast leire med enkelte silt- 
og finsandlag, samt flere steder enkelte grus- og sandlag. Opptatte prøver viser at 
leiren er lite til middels sensitiv. Leiren har omrørt Su > 4 og sensitivitet (St) er 
mellom 2 og 15, og har således ikke sprøbruddsegenskaper. Dette vil si at det ikke 
er påvist materiale som gjør at områder kan karakteriseres som kvikkleiresoner. 
 
Reguleringsområdet grenser i nord opp mot kvikkleireområdet Støaveien. Det er 
langs elva ved pumpestasjonene Vangen og Støaveien en har sikker påvisning av 
kvikkleire. Det er også boringer som har indikert kvikkleire på høyere nivå, men 
disse har vist seg å være siltige og ikke-kvikke. Det er imidlertid mulig at det 
ligger kvikkleire i elvenivå flere steder som en ikke har nådd ned til ved 
høyereliggende boringer. Det er lagvis mye stein i disse avsetningene.  
 
Det er ikke boret direkte i elvekanten tilsvarende som ved pumpestasjonen, men ut 
fra ønske om å sikre mot videre erosjon fra elva og forbedre stabiliteten av 
elvebrinken, vil en ta hensyn til mulige sensitive masser i elvekanten. 
 
Nedenfor er boringene omtalt etter soner som vist på mottatt forslag til 
reguleringsplan. 
 
Sone C7, E2, E3 og E4 (borhull 1, 2, 3 og 47) 
Nordøst. Platå ca. kote 130. 
Nord i området indikerer sonderinger i borhull 1, 2, 3 og 47 fast til middels fast 
leire med enkelte sand-/siltlag ned til ca. 25 m, bortsett fra punkt 2 som kun går 
ned til 8 m dybde. Prøver av leiren fra dybde 4 – 7 m i punkt 2 viser en uforstyrret 
Su på ca. 45 – 50 kPa fra konus- og enaksialt trykkforsøk. Omrørt Su er 4 – 6 kPa.  
 
Sone C6 og de to polygonene ned mot elva (borhull 4 – 6) 
Nordvest. Avsatser ned mot elva ca. kote 100. 
Sonderinger i borhull 4 og 5 indikerer fast leire med enkelte sand-/siltlag ned til 
ca. 10 m. Punkt 4 viser økende styrke med dybden. Dreietrykksondering i punkt 6 
indikerer leire / siltig leire med enkelte sand- og gruslag ned til 28 m dybde, uten 
økning i styrken med dybden. Prøver fra 5 – 7 m i punkt 5 viser siltig, sandig leire 
med lav sensitivitet (St = 2 – 6) og uforstyrret Su på ca. 35 – 40 kPa fra 
konusforsøk og 25 kPa fra enaksialt trykkforsøk. Omrørt Su er ca. 6 kPa.  
 
Sone E1 (borhull 16) 
Nordvest. Skråning ca. kote 85. 
Borhull 16 ligger i denne sonen, og sondering indikerer leire med enkelte sand-
/siltlag. Styrkeprofil er konstant ved ca. 3 – 7 m og øker deretter jevnt med 
dybden. Prøveserier skulle vært tatt her, men kunne ikke gjennomføres. 
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Område for offentlig bebyggelse, sone D1 og D2 (borhull 7 – 9 og 12 – 15) 
Sentralt vest. Platå over elva, ca. kote 90. 
Området befinner seg på et platå ca. 85 moh beliggende rett øst for Storelva. 
Området er i dag dyrket. Terrenget faller bratt ned til Storelva med en helning på 
40º på det bratteste. I dette området er det aktiv erosjon i elvas yttersving. 
Sonderingene i borhullene 7 – 9 og 12 – 15 indikerer siltig leire med enkelte sand- 
og gruslag til stopp på fastere masser mellom 8 og 15 m dybde. Sondering i punkt 
7 viser generelt økende motstand med dybden, bortsett fra mellom 5 og 7 m 
dybde, hvor det er tatt opp prøver. Opptatte prøver viser lite sensitiv siltig leire 
med en uforstyrret Su varierende mellom 35 og 40 kPa for den øvre prøven, og 70 
og 80 kPa for den nedre meteren fra konusforsøk. Enaksialt trykkforsøk viser Su 
på 42 kPa og 78 kPa for dybde ca. 5 og 6 m respektivt. Omrørt Su er ca. 5 for den 
øvre prøven og 25 – 35 kPa for den nedre. Sondering i punkt 9 viser lav motstand 
øvre 4 m, og deretter økende motstand. Prøver fra de øvre 4 meter viser middels 
fast til fast leire med omrørt Su > 6 og St = 2 – 7. Uforstyrret Su varierer mellom 
ca. 50 og 75 kPa. Boring 9 er grunnere en ønskelig, en har kommet ned i fast sand 
eller grus. Boringen går ikke til nivå under elvenivå. Sondering 12 – 14 viser 
konstant / fallende motstand med dybden ned til ca. 5 – 7 m. Disse tolkes sammen 
med borhull 9. Sondering 15 har meget lav motstand øvre 3 m, og dette tolkes 
som fylling, før sand/gruslag påtreffes med stopp på ca. 5 m dybde.   
 
Det er utført poretrykksmålinger ved borhull 9 og 43 der det er satt ned 2 
piezometre i hvert hull. I borhull 9 er den dypeste tørr (ved 7 m), mens den 
grunneste er tørr i borhull 43 (ved 5 m). I hull 9 er det et sandig lag fra ca 7 m dyp 
og dette kan forklare at det er drenert i dette området. Fenomenet med hengende 
grunnvann eller flere grunnvannsnivåer er noe som er godt kjent i området rundt 
Hønefoss. Dette skyldes lagdelt grunn av tette lag med underliggende permeable 
lag, der det permeable lag gjerne har utgående i en skråning. For å si noe om 
poretrykk og grunnvannsnivå må en derfor gjøre målinger i en rekke lag. Ved 
prosjektering av bygg i området for offentlig bebyggelse er dette noe som må 
undersøkes i detalj. Lagdeling kan gjøre at en måler poretrykk i et ikke-
representativt lag. 
 
Sone C1/C2 (borhull 17 og 18) 
Sentralt øst. Skråning ca. kote 120 og 140. 
Sonderinger i borhull 17 og 18 viser generelt økende motstand med dybden, i hva 
antas er fast leire / silt. Sonderinger stopper i fastere masser etter ca. 5 og 8 m. 
 
Sone C4 (borhull 19) 
Sentralt øst. Platå ca. kote 160. 
Sondering i borhull 19 viser økende motstand med dybden, og indikerer silt / siltig 
leire med grus/sand i dybden før stopp på 14 m dybde. 
 
Sone X5 (borhull 20, 21 og 22) 
Sentralt øst. Rygg ca. kote 135. 
Borhullene 20, 21 og 22 ligger langs en rygg i meget ravinert terreng. Ravinene er 
bratte med heling i overkant av 30º på det bratteste. Sonderingene indikerer leire / 
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siltig leire med enkelte silt-/sandlag. Motstand er konstant med dybden i punkt 20 
og 21, og svakt fallende i punkt 22. Fire prøver er tatt opp mellom 11 og 16 m 
dybde i punkt 20. Disse viser middels fast leire med siltlag ned til 15 m, og fin til 
middels sand mellom 15 og 16 m dybde. Konusforsøk viser at leiren har en 
omrørt Su ca. lik 5 kPa og uforstyrret Su lik ca. 40 kPa. Det er gjort tre enaksiale 
trykkforsøk som viser uforstyrret Su på mellom 43 og 47 kPa. 
 
Sone X4 (borhull 23) 
Sentralt. Skråning ca. kote 108. 
Sonderingen er 6 m dyp og indikerer leire med antagelig noen grus-/sandlag. 
Generelt økende motstand med dybden.  
 
Sone X3 (borhull 43, 44 og 45) 
Sørøst. Skråningstopp med bakenforliggende platå Tanbergmoen kote 104 - 183 
Sone X3 ligger i et svært ravinert terreng, hvor det ikke har vært mulig å komme 
frem med borerigg. Borhull 43 – 45 ligger på platået i bakkant av sonen. 
Sonderingene indikerer leire med svakt økende styrke med dybden ned til fastere 
masser på 16 – 19 m under terreng. Disse sonderingene ligger på tilsvarende 
platå/høyde som borhull 29 og har tilsvarende sonderingskurve. Punktene tolkes 
derfor sammen med punkt 29 hvor prøver er tatt opp fra 4 til 8 m dybde. Prøvene 
viser siltig middels fast leire med sensitivitet mellom 5 og 15. Konusforsøk viser 
at leiren har en omrørt Su mellom 4 og 7 kPa og uforstyrret Su lik mellom 25 og 65 
kPa. Det er gjort enaksiale trykkforsøk som viser uforstyrret Su på 25, 44 og 50 
kPa, ved henholdsvis 5, 7 og 6,5 m dybde. 
 
Det er utført poretrykksmålinger ved borhull 43 der det er satt ned 2 piezometre. 
Den grunneste er tørr i borhull 43 (ved 5 m). 
 
Sone B4 (borhull 24 – 29 og 46) 
Sør. Slakt skrånende platå ca. kote 110 – 180. 
Dette området ligger på platå 140 – 170 m.o.h. Sonderingene indikerer leire / 
siltig leire med enkelte sandlag og flere steder grus i dypere nivå. Sonderingene er 
mellom 6 og 18 m dype. Det er tatt opp prøver fra borhull 27 på 2 – 5 m som 
påviser middels til fin sand. Prøver tatt opp fra borhull 29 ligger innenfor denne 
sonen og er beskrevet under forrige avsnitt, sone X3. Disse resultatene tolkes å 
være representativt for borhull innenfor sonen med tilsvarende sonderingskurve. 
 
Sone B1 (borhull 30 – 32 og 34) 
Sør. Platå/ rygg ca. kote 170. 
Denne sonen ligger på tilsvarende platå som sone B4. Sonderingskurver er flere 
steder tilsvarende som for borhull 29, med leire med enkelte silt-/sandlag ned til 
ca. 10 m for punkt 30 og 32, og ned til ca. 15 m for punkt 31. Punkt 34 tolkes som 
fast leire/silt ned til ca. 6 m under terreng, deretter fastere masser som grus eller 
sand. Ved ca. 11 m under terreng påtreffes grus- eller sandlag i punkt 32. 
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Sone A1 og A2 (borhull 33 og 36 – 38) 
Sørvest. Platå og rygger kote 130 – 185. 
Borhullene 36 og 38 ligger på platå, mens punktene 35 og 37 ligger på rygger, alle 
på skråningskant med ravinert sideterreng. I punkt 36 indikerer sondering leire 
ned til stopp mot faste masser 8 m under terreng. Leireegenskaper kan tolkes 
sammen med punkt 29, da sonderingskurve er tilsvarende. Punkt 37 indikerer lav 
motstand med et lag med sand/grus 2 – 3 m og faste masser etter 5 m. Prøver som 
var bestilt utført i punkt 37 har ikke vært mulig å utføre. Sonderingskurve for 
punkt 38 indikerer høy motstand og sannsynligvis sand ned til 13 m under terreng.  
 
Sone C1 (borhull 35 og 39 – 42) 
Sørvest. Skråning ned mot elva kote 105 – 180. 
Disse punktene ligger på østsiden av høyskolen, i skråning ned mot elva. Området 
faller 36º grader ned mot elva på det bratteste. Sondering i punkt 35 indikerer 
meget liten motstand til stopp mot faste masser 5 meter under terreng. Prøver som 
var bestemt her, er ikke utført pga. utilgjengelighet. Sonderinger i punkt 39 – 41 
tolkes å være sandlag med enkelte silt- og leirelag. Motstandskurve i punkt 39 er 
økende med dybden, mens den for punkt 40 og 41 er tilnærmet konstant. 
Sonderingskurve i punkt 42 indikerer leire ned til stopp 10 m under terreng. 
Prøver er tatt opp 5 – 8 m under terreng, og viser middels – meget fast leire med 
noen finsand-/siltlag. Sensitivitet er lav (St = 4 – 11) og konusforsøk viser en 
omrørt Su mellom 4 og 11 kPa og uforstyrret Su mellom 32 og 135 kPa. Enaksialt 
trykkforsøk ga uforstyrret Su lik 127, 48 og 39 kPa ved henholdsvis dybde 5,2, 6,5 
og 7,5 m. 
 
5 Erosjon fra Storelva 

Storelva slynger seg gjennom landskapet i foten av de bratte skråningene vest i 
reguleringsområdet. Elva går her i yttersving og vil dermed erodere i foten av 
skråningene, noe som vil ha negativ innvirking på stabiliteten av skråningene. 
Tverrprofiler tatt ned langs Storelva er plottet sammen og vist i figur 2. 
Lokalisering av profilene er gitt i HydraTeam 2012 (ref. 4) og vist i kart 01. 
Profilene er plottet fra venstre bredd (bredden nærmest reguleringsområdet) til 
høyre bredd. Elveprofilet endrer seg naturlig nedover ei meandrerende elv på 
grunn av endringer i strømningen nedover elva, noe som klart ses i figur 2. Det er 
viktig å studere elveprofilene for å se hvor bratt og dypt det er mot 
reguleringsområdet, og hvordan dette endrer seg nedover elva. 
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Figur 2. Tverrprofiler langs Storevla, plottet fra vestre elvebredd. Se kart 01 for 
lokalisering av elveprofilene. 

 
Profil 2 er svært bratt i venstre del av elva, mot reguleringsområdet, men slaker så 
ut. Skråningen i elvebrinken i dette området er registrert å være ustabil. Dette 
profilet er det mest kritiske og er derfor videre beregnet i kapitel 6, 
Stabilitetsvurderinger. 
 
Profil 4 og 6 er også bratte og tyder på stor vannstrømning inn mot venstre bredd. 
Ved venstre elvebredd langs profil 6 har også mindre glidninger og rotasjoner 
funnet sted inne på land. 
 
Profil 5, 7og 8 har ikke bunnprofil som indikerer kritisk erosjon. 
 
Profil 9 og i alle fall 10 antas å vise deler av en bunnsikring utført på slutten av 
1990-tallet. Nedstrøms reguleringsområdet (nedenfor høyskolen) ble det på slutten 
av 90-tallet utført en utfylling i et dypt hull i elven etter utrasning lenger opp i 
skråningen. Det antas at det er denne fyllingen som ses i profil 10. Imidlertid ser 
en at det er en drastisk endring i profilet fra 10 – 11: elva blir 4 m dypere og det 
stiger steilt inn mot elvebreddene. 
 
Ved profil 12 og 13 flytter dypålen seg noe utover, men profil 13 har en svært 
bratt start på profilet.  
 
 
6 Stabilitetsvurderinger 

Stabilitet av reguleringsområdet kan inndeles etter områder med skråning som 
faller bratt ned til elva og områder med bratte ravineskråninger. Av områder som 
ligger direkte mot elva er området innenfor sone D1 og D2 (foreslått regulert til 
offentlig bebyggelse) vurdert spesielt, se avsnitt 6.2. Sone C1 som ligger like øst 
for høyskolen bør også vurderes på tilsvarende måte på et senere tidspunkt.  
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Mellomliggende område er bratt og til dels ustabilt ut mot elva, men boringer på 
toppen og enkelte fjellblotninger viser at det er grunt til fjell eller faste masser. 
Erosjon i foten av skråningen vil således ha begrenset påvirkning på forholdene 
innenfor skråningstoppen. Det betyr at en hovedsakelig må ta hensyn til 
overflatestabilitet, og stabilitet knyttet til grunne glidninger begrenset av dybde til 
fjell eller faste masser. Det er disse forhold som vil definere byggegrense mot 
bratte raviner og skråninger innen reguleringsområdet (se avsnitt 6.1). 
 
Lengst nord i området er det forholdsvis dypt til faste masser, med dybder på 27 
m ut mot skråningen. Kart 2 presenterer terrenghelning i området og viser at 
reguleringsområdet domineres av skråninger med helning 15 – 25º, men at det 
også flere steder er meget bratt, med helning 30 – 40º. Dette gjelder særlig for 
nedre del av skråningen ned mot Storelva, og i flere av de smale ravinene. Basert 
på helningskartet har vi definert egnede reguleringsområder hvor helningen er 
under 15º sammenhengende over et visst areal. Disse områdene er presentert i kart 
2. De egnede reguleringsområder strekker seg helt ut mot skråningskanten av 
platåene. På grunn av fare for glidninger i de bratte utenforliggende skråningene 
kan det ikke bygges helt ut på skråningskanten. Det er derfor satt en ytre 
byggegrense mot bratte skråninger, se neste avsnitt (6.1). 
 
 
6.1 Byggegrense mot bratte raviner og skråninger 

Nord for Tanbergplatået (søndre del av Krakstadmarka) er området relativt flatt, 
og skråner slakt fra kote 183 til kote 138. Det er boret flere steder langs kanten av 
platået, før terrenget faller bratt ned i ravinedalene. Disse boringene kommer ned i 
faste masser, muligens fjell, etter 6 – 18 m. Der terrenget er som brattest i 
ravinene, viser det seg at det ofte at det er fjell. Se kart 1 for lokalisering av fjell i 
dagen. At det er grunt til fjell vil si at dypere rotasjoner i løsmasser fra dette 
platået og ned i Storelva er lite sannsynlig. Det er heller ikke tegn på glidninger av 
underliggende kambro-silurske sedimenter.  
 
Byggegrenser for egnede reguleringsområder er presentert på kart 2. Kriteriene 
som ligger til grunn for vår vurdering av byggegrense er som følger: 
 

• Avstand fra skråningskant skal være 1,5 x dybde til faste masser. Grunne 
glidninger i utenforliggende skråning vurderes å ikke ville nå lenger 
innenfor skråningskant enn dette.  

• Avstand er oppad begrenset til maksimalt 20 m fra skråningskant. 
• Avstand fra bakskråning (dvs. ved bygging i fot av skråning) er satt til 5 

m. 
 
Dersom det legges opp til bygging utenfor byggegrensen vist i kart 2, bør det 
settes krav til lokal grunnundersøkelse og stabilitetsvurdering før igangsetting. 
Tiltak kan bli nødvendig. 
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6.2 Erosjon i Storelva og stabiliserende tiltak 

Sør for Støalandet og Vangen pumpestasjon er det observert aktiv erosjon og 
bevegelse i elveskråningen. Skråningen ned til elven er opptil 40º bratt og 
elveprofilet (profil 2 i figur 2) er også svært bratt. Platået over denne bratte 
skråningen er planlagt utbygd for offentlig bebyggelse. Skråningsstabiliteten i 
dette området er kritisk for innenforliggende reguleringsområde, og krever 
stabiliserende tiltak. For at dette området kan utbygges som planlagt må det ikke 
bygges lengre ut mot skråningen enn foreslåtte byggegrense viser i kart 1. I tillegg 
må areal senkes 2 m i en 15 m bred sone inn fra skråningskanten og deretter 
skrånende til eksisterende terreng de neste 15 m. I foten legges det en steinfylling 
4 - 5 m bred. Denne kan på grunn av dybden i elva bli 8 m dyp. Anlegget bør gå 
ut med anleggsveg fra Vangen pumpestasjon. Den bratte ustabile delen går fra 
Hårom og ca. 230 m ned til bekken som kommer ned fra Krakstadmarka. Figurene 
under illustrerer hvordan stabiliteten relativt forbedres (0.86-0.96-1.04) ved å 
senke terrenget og legge en erosjonssikring. Denne erosjonssikringen 
(steinfyllingen) kan legges i et nivå slik at den også kan brukes som tursti. 
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Figur 3. Beregnet stabilitet av elvebrink ut for boring 9 og 13. Tilfredsstillende 
stabilitet oppnås ved å senke terrenget nærmest skråningskant og legge ut en 
erosjonssikring i elva. 
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7 Anbefalinger til fremgangsmåte for utbygging 

7.1 Planering av raviner 

Det er mulig å fylle igjen noen av de lengre ravinene som går inn som fingre i 
planområdet uten at det er fare for progressiv skredutvikling, da det ikke er påvist 
sensitive masser. Leiren i området er hovedsaklig middels fast til fast og lite til 
middels sensitiv. Ved planering må en vurdere bruken av oppfylt areal i forhold til 
senket areal. 
 

• Raviner som lukkes skal ha drenering liggende i bunn. Dette gjøres ved å 
legge ut ei pølse av naturgrus, typisk tverrareal 4 m2 (2x2 m), eller en 
pakke av knust steinmateriale med tilsvarende areal pakket inn i fiberduk.  
Hensikten er at grunnvannstrømmen ikke skal endres slik at trykk kan 
bygge seg opp i fyllingen og at vann finner nye drenasjeveier. 
 

• Toppen av ravinen må arronderes slik at en har trygg avrenning uten 
erosjon eller flomskade fra overflatevann ned til større vassdrag. 

 
• Nedsenket areal: uforvitra leirmateriale kan komme til overflaten når en 

senker terrenget. Selv om ikke leira karakteriseres om bløt, er den ikke 
uten videre tiltak egnet som hagejord. Ved å dimensjonere marktrykket, 
kan en direkte fundamentere bygg på leire. Leire, silt og finsand er masser 
som i tørr tilstand kan stå steil på grunn av sug, men vil i fuktige perioder 
kunne gi grunne glidninger. Det aller meste av undersøkte løsmasser er 
slike sedimenter. 
 

• Ved bygging av hus på fylling bør organisk materiale renskes opp og det 
bør bygges opp en kvalitetsfylling av knust steinmateriale. Den 
komprimerte fyllingen legges med overhøyde som tas ned etter at 
setninger er kontrollert. Det settes større krav til fylling i et område der 
arealet skal nyttes til bolig eller veg, i forhold til for eksempel en 
jordbruksfylling der setninger ikke er av betydning. 

 
• Ved bygging av vei i raviner, vil en måtte legge ut materialet lagvis og 

komprimere. Legges det ut leirig materiale, må en regne med å legge inn 
drenerende mellomliggende sandlag.  

 
 
 
7.2 Helning og arealbruk 

I forbindelse med utbygging vil det bli utgravinger og høyst sannsynlig også 
utfylling av masser. Utgraving i skråninger og oppfylling bør gis restriksjoner i 
reguleringsplanen, bla. fordi dette påvirker naboeiendommer. Arealplanlegging 
må ta hensyn til at massene kun er betinget stabile når hus tilhørende uteareal 
legges i skrånende terreng. 
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Det er foreslått terrasseblokker i ellers bratt terreng dels uegnet for eneboliger på 
grunn av arronderinga av terrenget. Slike blokker i bratt terreng bør 
fundamenteres på fjell forutsatt at fjellkvaliteten er tilfredsstillende. Eventuell 
ovenforliggende skråning må da dreneres, løsmasser fjernes eller masseutskiftes 
slik at det er tilfredsstillende sikkerhet mot glidninger. Naturlige skråninger står i 
”rasvinkel”, dvs. en sikkerhetsfaktor eller materialfaktor nær 1,0. Skråninger eller 
stabilitet som berører bygninger har etter Eurocode 7 krav om materialfaktor på 
1,4. Dette oppnås ikke uten tiltak som drenering, fjerning av løsmasser eller 
masseutskifting. Flermannsboliger har i praksis krav om ikke å ligge skredutsatt.  
 
Det skal ikke fylles ut masse eller hageavfall ut for brattere områder nær hus og 
hager. 
 
 
7.3 Lokalvannshåndtering 

I utgangspunktet er det mulig å slippe lokalt overflatevann i flere av bekkene. Ved 
utbygging øker en imidlertid avrenningshastigheten slik at de midlere flommene 
øker i størrelse, og gir hyppigere forhold med stor erosjon. Det er viktig at det 
lages et eget overvannsystem slik at en ved utbygging ikke slipper drensvann ut i 
skråninger. Dette vil med stor sannsynlighet lede til grunne skred.  
 
7.4 Adkomst 

Adkomst via Støalandet vil kreve utvidelse av eksisterende veg. Stabiliteten i 
dette området kan ved rett utforming bedres ved utvidelse av vegen med fylling i 
elva. Det er for øvrig overflateglidninger ned mot vegen. 
 
Ny bru over Storelva kommer inn i et område der en må påregne at det må utføres 
fyllingsarbeid for å stabilisere veg og fylling inn på land. Ved pumpestasjonen rett 
nordenfor er det bløte forhold. 
 
7.5 Radon 

Det er svart leirskifer synlig i enkelte blotninger. Bygging og deponering i og av 
slik skifer må følge miljøkrav for håndtering av slike bergarter. 
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Arkivsaksnr.: 15/8029-18   Arkiv: PLN 204-04  

 

0605_413 Detaljregulering for Lundveien  

- 2. gangs behandling 
 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_413 Detaljregulering for Lundveien vedtas. 

 

2. Reguleringsplan 204-03 Lundveien (vedtatt 14.11.06) oppheves ved vedtak av 

reguleringsplan 413 Lundveien. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Reguleringsplan 413 Lundveien innebærer endring av den gjeldende reguleringsplanen 204-

03 Lundveien. 

 

Endringen som ønskes gjennomført er omregulering av deler av friområdet, o_BLK i 

revidert plankart, til frittliggende småhusbebyggelse.  

 

Bakgrunn for planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 

i etablert boligområde. Planforslaget innebærer omregulering fra friområde til boligformål, 

noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Rådmannen har etter en 

helhetsvurdering ansett at det positive ved tiltaket veier tyngst, også med henblikk til 

tilgjengelige friområder i nærheten, og krav om tilrettelegging av gjenværende friareal. 

 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 

1. gangs behandling er følgende:  

 Innarbeide krav i bestemmelsene om støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak 

for å oppnå tilfredsstillende støyverdier.  



 Fastsettelse av takvinkel og mønehøyde. 

 Innarbeide krav i bestemmelsene om sikringsgjerde mot jernbanen.  

 

 

Innledning  
Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til 

boligformål i Lundveien. Hensikten er å bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 

i et etablert boligområde. Boligene skal være et tilbud for de som ikke har mulighet til å 

skaffe egen bolig, og skal etableres i rolige, etablerte boområder. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling, og består av:  

- Plankart, datert 22.08.16  

- Reguleringsbestemmelser revidert 02.08.16  

- Planbeskrivelse, revidert 19.08.16  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også vedlagt 

saksframlegg til 1. gangs behandling.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert gjennom reguleringsplan 204-03 Lundveien fra 14.11.06. 

Arealene som foreslås endret er regulert til friområde, øvrige arealer innafor 204-03 er 

regulert til kombinert bolig, allmennyttig formål og frittliggende småhusbebyggelse.  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangs behandling er: 

 Maksimal byggehøyde for gesims er 6,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå og 

takvinkel mellom 22˚-45˚. 

 Det skal innarbeides krav i bestemmelsene om at boligene skal ha støyverdier som 

ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot jernbanen. 

Støygrensen gjelder også for fotballbanen. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

støyverdier skal være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til 

de planlagte boligene. 

 Krav om godkjent utomhusplan før igangsettingstillatelse i byggesaken kan gis. 

 Krav om godkjent teknisk plan for vann- og avløp før igangsettingstillatelse i 

byggesaken kan gis. 

 Det skal innarbeides krav om sikringsgjerde mot jernbanen. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for 

å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 07.03.16, sak 29/16.  

 

Forholdet til overordnede planer 



I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området det foreslås endringer for avsatt til 

friområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan. 

 

Området det foreslås endringer for er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med 

stor verdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en 

vurdering av tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet skal være variert. Dette 

planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har begrensa 

muligheter. 

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016. 

 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.16 – 02.05.16. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert under. 

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune 27.04.16  

Fylkeskommunen uttaler seg om forholdene til kulturminner. De bemerker at de ikke kan se 

at reguleringsplanen vil virke inn på kulturminner. De har ingen merknader til planen. 

 

Miljørettet helsevern Ringerike kommune, 27.04.16 

Har ingen merknader til planen. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 02.05.16 

1. Fylkesmannen bemerker at de ikke har fått tilsendt varsel om oppstart. 

2. Fylkesmannen er positiv til at det tilrettelegges for at vanskeligstilte skal ha mulighet 

til egen bolig.  

3. Fylkesmannen understreker viktigheten av tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye 

boligene og påpeker at det ikke kommer frem hvor ofte det går tog på denne 

strekningen eller hvor belastende dette området er med tanke på støy fra trafikken på 

jernbanen. Det bemerkes at ved tilrettelegging for støyfølsom bruksformål, som nye 

boliger og fotballbane, er det viktig at støy blir ivaretatt i tråd med Klima- og 

miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2012. 

4. Fylkesmannen mener at bestemmelsene må suppleres med krav om 

støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et behov for 

dette. Videre ber fylkesmannen om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at 

alle boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i 

støyutsatt fasade mot jernbanen. Støygrensen gjelder også for fotballbanen. Tiltak for 

å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det 

blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 

5. Ut fra sikkerheten til barn og unge som skal bruke fotballbanen, ber fylkesmannen 

også kommunen om å vurdere krav til oppføring av gjerde mot jernbanen og viser til 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og 

rundskriv T-2/08 – Om barn og planlegging. 

 



Forslagsstillers kommentar: 

1. Forslagstiller henviser til Rådmannens kommentar. 

2. – 

3. Krav om støydokumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et 

behov for dette, samt bruk av sikringsgjerde innarbeides i tråd med overordnede 

retningslinjer i bestemmelser. 

4. Se kommentar over. 

5. Område som vil være en buffersone mellom jernbanen og ballplass er i dag 

gjengrodd. Gjerde som går langs jernbanetraseen i dag ser ut til å være 1,80 m høyt. 

Eksisterende vegetasjon med supplering av nye trær vil danne en skjerm og sikring 

mot jernbanen. 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen beklager uteblitt varsel. 

2. Fint. 

3. Rådmannen stiller rekkefølgekrav som sikrer tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye 

boligene og disse skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor 

vindu. Jernbanestrekningen er per i dag lite trafikkert og forslagsstiller skal skjerme 

bebyggelsen med vegetasjonsskjerm. Innspill er for øvrig tilstrekkelig kommentert 

av forslagstiller. 

4. Rådmannen stiller krav i rekkefølgebestemmelsene om at retningslinjer for T-

1442/2012 skal tilfredsstilles og før det gis brukstillatelse skal evt. behov for tiltak 

iverksettes. 

5. Befaring gjennomført 30.06.16 av saksbehandlere fra Areal- og byplankontoret viser 

at Jernbanens gjerde eksisterer og at dette med små utbedringer vil tilfredsstille 

anmodningen fra Fylkesmannen om tilstrekkelig sikring mot jernbanen. 

Sikkerhetsgjerde forutsettes ivaretatt i rekkefølgebestemmelse. Det er dog en 

eksisterende sti gjennom gjerdet og over jernbanen, her har det tidligere eksistert en 

port. Jernbaneverket bør ta ansvar for denne overgangen i samband med opprydding 

av andre overganger langs banestrekningen. 

 

Jernbaneverket 09.05.16 

1. Jernbaneverket påpeker at grøntarealet som er regulert inntil Jernbaneverkets areal i 

planområdets sørvestre hjørne er i henhold til gjeldende plan. De ønsker allikevel å 

justere grøntarealet lengre bort fra jernbanen på bakgrunn av at de ikke kan tillate at 

sikkerhetssituasjonen langs jernbanen forverres. 

2. Jernbaneverket bemerker at ballplassens plassering som i planforslaget er plassert ca. 

30 meter fra jernbanen ligger i god nok avstand til jernbanen.  

3. Videre påpekes det at det ikke er nødvendig å benytte hele arealet mellom jernbane 

og ballplass til grøntareal og at det her etableres en buffersone hvor det i grensen 

mellom buffersone og ballplass opprettes et flettverksgjerde.  

4. Fletteverksgjerdet skal ha et minimum høyde på 1,8 meter og krav til gjerde må 

innarbeides i reguleringsbestemmelsene.  

 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Forslagstiller vil ta hensyn til ønske om justering av grøntareal, og en buffersone og 

krav om flettverksgjerde til etterretning og innarbeider det i bestemmelser og kart. 



2. Fint 

3. Flettverksgjerde eksisterer og buffersone etableres. 

4. - 

 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

2. Fint. 

3. Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

4. Flettverksgjerde mot jernbanen er intakt og tiltakshaver vil gjøre små utbedringer på 

dette. Det vil innarbeides som rekkefølgekrav i planbestemmelsene at 

sikkerhetsgjerde skal sikres etter de krav og standarder som jernbaneverket krever. 

   

Elsa Salcedo, Rune og Ceres Nystrand 02.05.16 

Salcedo og Nystrand mener at regulering som friområde er mer hensiktsmessig og ønsker 

ikke å få flere kommunale boliger i nærområdet.  

 

Forslagsstillers kommentar:    

1. Ved oppgradering av område samt etablering av ballplass vil området få økt kvalitet. 

En vegetasjonsskjerm vil bidra til at tiltaket i minimal grad vil påvirke tilliggende 

arealer.  

2. Plassering av boliger er lagt til et sted som allerede har et kommunalt betjent tilbud 

vil kunne bidra til at beboere i det nye tiltaket får tett oppfølging. 

3. Relativt små boliger med skjermede uteplasser og vegetasjon vil gjøre brukerne til 

liten sjenanse for nabolaget. 

4. Forslagstiller mener tiltaket burde være positivt for nærområdet. 

  

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Robert Christiansen 02.05.16 

Christiansen ønsker ikke flere kommunale boliger i området og bemerker at det har vært 

ubehagelige opplevelser med beboere fra de eksisterende kommunale boligene. Det blir også 

vist til at barn bruker friområdet hele året.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Se kommentar over. 

2. Forslagsstiller påpeker at grøntarealet blir oppgradert med en ballplass og vil få en 

bedre standard enn den har i dag. 

 

Rådmannens kommentar 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

 

 

 

Statens vegvesen, 15.07.16 



Statens vegvesen mener det bør vurderes om internvegnettet kan utformes for universell 

utforming slik at vegen får en slakere stigning enn 10 % og at alle parkeringsplassene 

utformes for bevegelseshemmede. 

Utover dette har Statens vegvesen ingen kommentar.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltaket vil ikke medføre endringer med eksisterende vei. TEK10 skal følges. 

 

Rådmannens kommentar: 

Utomhusplan, som skal foreligge innen igangsettingstillatelse i byggesaken kan gis, skal 

vise plassering og utforming av parkeringsplasser for bevegelseshemmede.  

Innspillet er for øvrig tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

I uttalelsen fra Statens vegvesen bemerkes en feil i overskrift, det forutsettes at det menes 

Plan ID Lundveien 413, ikke Lundveien 143. 

 

Innsigelser 
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for 

å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noe 

sosiale tjenester spesielt knyttet til omsorgsboliger. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Byggeplanene 

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpasset vanskeligstilte på boligmarkedet, i et 

sentralt beliggende boligområde i Hønefoss. Rådmannen mener det er positivt at boligene 

planlegges nært eksisterende kommunal institusjon og sentrumsnært slik at mulighetene for 

gange, sykling og bruk av kollektivtransport.  

 

 

 



Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold 

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i 

boligstrøk. I dette tilfellet er det likevel vurdert å være hensiktsmessig å gjennomføre 

omregulering. Dette fordi området ligger nært tilsvarende friområder (omtrent 100-150 m 

fra langs boligvei), og fordi områder som i dag ikke har kjent bruk og ikke er opparbeidet. I 

planen ligger det krav om opparbeidelse av ballbane på det gjenværende arealet av 

friområdet. Det er viktig at adkomst til ballbanen ivaretas. Rådmannen mener derfor at 

planforslaget vil sørge for bedre tilrettelegging av resten av friområdet, og at utbygging på 

dette området kan anbefales. Det er også hensiktsmessig at boligene bygges nært 

eksisterende institusjon på nabotomta.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6.  

 

Infrastruktur 

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. En kommunal avløpsledning går 

gjennom det foreslåtte nye byggeområdet, denne må trolig flyttes. Det går også en privat 

vannledning gjennom det foreslåtte byggeområdet. Forholdet til denne må avklares med 

eier. Se krav i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Det foreslåtte utbyggingsområdet har adkomst fra kommunal vei. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. 

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart planområde, datert 19.08.16 

2. Forslag til plankart, datert 22.08.16 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.08.16 

4. Planbeskrivelse, datert 19.08.16 

5. Høringsuttalelser 

- Buskerud Fylkeskommune 

- Miljørettet helsevern 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Jernbaneverket 

- Elsa Salcedo, Rune og Ceres Nystrand 

- Robert Christiansen 

- Statens vegvesen 

6. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, datert 19.02.16 

7. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, datert 07.03.16 

8. Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

9. Gjeldende reguleringsplanbestemmelser 204-03 

10. Gjeldende plankart 204-03 

 

 

 



 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Elin Green 

Avdelingsleder Areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Oversiktskart 

413 Detaljregulering for Lundveien – 2. gangs behandling 

19.08.16 

 

Kartet illustrerer plassering for planområde bord i Hønefoss. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_413 detaljregulering for  

Lundveien 
 
Utarbeidet av Halvorsen og Reine 26.01.16 
Sist revidert 02.08.16 Ringerike kommune 

 
1. gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.03.16, sak 29/16 
Høring og offentlig ettersyn 09.03.16 – 02.05.16. 
2. gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.19.16, sak SAKNR 
2. gangs behandling i Formannskapet.20.09.16, sak SAKNR 
Vedtak i kommunestyret.29.09.16, sak SAKNR  
 

 
Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01 § 0 pkt. 1 Byggehøyde 02.08.16 L.E 

02 § 4 pkt. 3 Utomhusplan  02.08.16 L.E 

03 § 4 pkt. 5 VA anlegg 02.08.16 L.E 

04 § 4 pkt. 9 Sikkerhetsgjerde - jernbane 02.08.16 L.E 

. 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
  
Bebyggelse og anlegg      Feltnavn: 
     Bolig/tjenesteyting      BKB1-3 
     Boligbebyggelse- Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-3 

Lekeplass       o_BLK  
 

Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur      
     Kjørevei       o_SKV1-2 
     Annen veggrunn- tekniske anlegg    o_SVT 
     Gang- og sykkelveg     o_SGS1-3 

 
Grønnstruktur 
 Turdrag       o_GT 
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§ 0. Fellesbestemmelser 
1. Byggehøyde (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Maksimal byggehøyde for gesims er 6,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå og takvinkel 
mellom 22˚-45˚. For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne. 
 
2. Byggegrense (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensen. Byggegrenser er vist på plankartet. 
 
3. Avkjørsler (jf. Pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Avkjørsler er vist med pil på plankartet. Plasseringen av piler er veiledende, men antall og fra 
hvilken vei er bindende. 
 
4. Utnyttelsesgrad 
Garasjer medregnes i BYA. Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på 
plankartet.  
 
5. Boligtype (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1-2) 
Området skal bebygges med småhusbebyggelse.   
       
6. Utforming (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset 
omkringliggende boliger i form, utrykk og materialbehandling. Materiale skal i hovedsak være 
treverk. 
 
Alle tak skal være saltak.  
 
7. Gjerder 
I planområdet kan det oppføres gjerde. Gjerder skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 
vegkryss osv. I frisiktsoner som er vist på plankartet, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan 
gjerde ha høyde inntil 0,5 meter. Gjerde skal plasseres i nabogrense og kan, bortsett fra i 
frisiktsoner, ha høyde på inntil 1,0 meter. 
 
8. Parkering (jf. pbl. § 12-7, pkt. 7) 
Parkering skal følge gjeldende bestemmelser i parkeringsforskrift eller kommuneplanens 
bestemmelser.  
 
 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.1 Frittliggende småhusbebyggelse  
BFS1-3 skal nyttes til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse.  
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1. Vegetasjon 
Det skal etableres vegetasjonsskjerm mot friareal i sørvest.  
 

§ 1.2 Boligbebyggelse/tjenesteyting 
Områdene BKB1-3 på reguleringsplanen skal nyttes til kombinert formål, bolig/tjenesteyting. 
  
§ 1.3 Lekeplass (jf. pbl. § 12-7, pkt. 1) 
I området skal det opparbeides ballplass og adkomst til denne. 
 
 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Områdene o_SKV1-2 skal nyttes til offentlig vei. 
Området o_SVT skal nyttes til annen veggrunn.  
Områdene o_SGS1-3 skal nyttes til gang- og sykkelveg. 
 
1. Tekniske planer (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til 
utbyggingsavtale som inngås med kommunen.  
 
2. Vegers stigningsforhold (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Veg skal ha stigning på maksimalt 10 %. 
 
3. Utførelse av terrengbehandling (jf. pbl. § 12-7, pkt. 4) 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 
 
4. Kjøring til boliger (jf. pbl. § 12-7, pkt. 2) 
Det er tillatt med kjøring til boliger på o_SGS1 og o_SGS3. 
 

 
§ 3. Grønnstruktur 
o_GTD skal nyttes til turdrag.  

 
§ 4. Rekkefølgebestemmelser 
 
1. Snuhammer i SKV2 (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Snuhammer i Slettåkerveien (SKV2) skal etableres før det gis brukstillatelse på nye bygninger 
i BKB1-3 
 
2. o_BLK(jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis brukstillatelse til BFS3 skal område o_BLK ryddes og istandsettes ved planering 
av terreng. Ballplass og adkomst til ballplass skal være ferdig opparbeidet. 
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3. Utomhusplan (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10 )  
Ved innsending av byggesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200. Utomhusplan skal 
vise hvordan tomten tenkes planert og opparbeidet, spesielt med tanke på 
vegetasjonsskjerming mot ballplass og mot sti/ferdselsåre til friarealet, men også i forhold til 
skjerming mot eksisterende bebyggelse. Den skal også inneholde en plan for hvordan 
friområdet skal opparbeides. Utomhusplanen skal vise eksisterende og nytt terreng, 
overvannshåndtering og hvordan uteoppholdsareal skal utformes. Uteoppholdsareal skal 
opparbeides seinest påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen skal godkjennes før 
igangsettingstillatelse kan gis.  
 
4. Grunnforhold (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at grunnforhold er tilstrekkelig utredet. 
 
5. Støy (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10) 
Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at boenheter får tilfredsstillende 
støyforhold. Boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i 
støyutsatt fasade mot jernbanen. Støygrensen gjelder også for fotballbanen. Tiltak for å oppnå 
tilfredsstillende støyverdier skal være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 
brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
6. Vegetasjonsskjerm (jf. Pbl. §12-7, pkt 1, 4) 
Før det gis brukstillatelse for felt BFS3 skal vegetasjonsskjerm rundt BFS3 mot tilgrensende 
lekearealer og bebyggelse være ferdig opparbeidet. 

 
7. VA anlegg (jf. Pbl §12-7, pkt 10) 
Teknisk plan for vann og avløp skal fremlegges kommunen for godkjenning før 
igangsettingstillatelse kan gis. 
 
8. Sikkerhetsgjerde - jernbane ((jf. Pbl §12-7, pkt 10) 
Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være satt opp et sikkerhetsgjerde etter de krav 
og standarder som jernbaneverket krever.   
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Planbeskrivelse 
413 Lundveien, endring av reguleringsplan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tiltakshaver: Ringerike Boligstiftelse AS 

Konsulent for utarbeiding av planforslag: Halvorsen og Reine AS 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

PLANBESKRIVELSE 

0605-413  

detaljregulering for  

Lundveien (endring av vedtatt plan) 

 
Utarbeidet av Halvorsen & Reine, dato 11.02.16 

Revidert RK, 19.08.16 

  

1. Sammendrag 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,  

jf. pbl § 4-2, første ledd.  

 

2. Bakgrunn 

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boliger vanskeligstilte på 

boligmarkedet, innenfor plan med planID 413 Lundveien, på eiendom 86/47. 

 

Ved endring av plan, vil også gjeldende plan oppdateres i forhold til formålsbetegnelser 

og lignende for å bli i tråd med gjeldende plan- og bygningslov. Eiendommer som ikke 

blir omregulert(nevnt over), vil ikke få endrede betingelser eller muligheter på sine 

eiendommer. 

 
2.2 Hovedintensjonen i planen/ planens ”identitet”/ ”profil” 

Hovedintensjonen i planen er å tilrettelegge for etablering av boliger for økonomisk 

vanskeligstilte. Boligene skal være et tilbud for de som ikke har mulighet til å skaffe egen 

bolig, og skal etableres i rolige, etablerte boområder.  

 

2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold 
Forslagstiller er Ringerike Boligstiftelse AS. Halvorsen & Reine er konsulent for 

planarbeidet. Ringerike Boligstiftelse eier eiendommene.  

 

2.4 Tidligere vedtak i saken 
Det er ikke gjort tidligere politiske vedtak i saken.  

 

2.5 Utbyggingsavtaler 
Inngår som rekkefølgekrav i planbestemmer. 

 

2.6 Krav om konsekvensutredning  
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Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Endringen er av en slik karakter 

og størrelse at det ikke utløser krav til konsekvensutredning. 

 

2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner  

 

 
Figur 1 Skisse over beliggenhet i Ringerike. Det er ca 1,8 km fra Hønefoss sentrum. 
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3. Planprosessen 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart. 

Varsel om oppstart ble annonsert i Ringblad 26.09.15 med frist for merknader satt til 28.10.15. 

Det har ikke kommet inn merknader til planforslaget.   

Det anses ikke å være behov for medvirkning utover lovpålagte høringer.  

4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan) 
4.1 Overordnede planer  

 

• Fylkeskommunale planer 

• Kommuneplanens arealdel  
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 

regulert til friområde. En mindre del av dette forutsettes regulert til boligformål, og denne delen 

vil derfor ikke være i tråd med kommuneplanen. 

 

 

 

 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Området er i gjeldende reguleringsplan for Lundveien med plan ID 204-03 regulert til 

friområde (anlegg for lek). Området som tenkes omregulert er feltbetegnelse FL1. Område som 

ønskes omregulert for å tilrettelegge for småhus for økonomisk vanskeligstilte er markert. 

 

Figur 2 Utsnitt fra kommuneplan. Markering viser ønsket omregulert 

område. 
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4.3 Tilgrensende planer 
Tilgrensende planer er planID 261 Rabba- Storløkka (eldre reguleringsplan), planID 82 

Ullerålområdet (eldre reguleringsplan), planID 198 Kroken- Buskerud (eldre reguleringsplan), 

og planID 11 Norderhov (eldre reguleringsplan).  

 

4.4 Temaplaner (Bl.a Grønn Plakat, Energi- og klimaplan for Ringerike) 
 

Energi- og klimaplan for Ringerike 

Formålet med planen er å løfte det kommunale energi- og klimaarbeidet opp på et strategisk 

nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av fremtidige løsninger. 

Målet med planen er å sette energi- og klimaspørsmål på den lokale dagsorden og introdusere 

en metodikk og systematikk i arbeidet med energi og klima.  

 

Fortetting i eksisterende sentrumsnært boligområde ses på som energivennlig da det ikke er 

behov utbygging av infrastruktur som følge av tiltaket. Det er kort avstand til tog og buss, og 

generelt korte avstander som gjør sykling og gåing mulig. Det vil legges til rette for god 

sykkelparkeringsdekning slik at man legger til rette for sykkelbruk ved kortere turer. Tiltak vil 

følge retningslinjer som følger av TEK10 i forhold til klimavennlig prosjektering. 

Figur 3 Markering av området som ønskes omregulert. Bildet viser gjeldende regulering 

samt tilgrensende planer. 
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Grønn plakat 

Bakgrunnen i utarbeidelsen for ”Grønn plakat” er å ta hensyn til at behovet for grønne leke, 

rekreasjons- og turområder er viktig ved all byplanlegging- og utvikling.  

 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a: 

a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

 
  Statlige planretningslinjer for en samordnet areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig- ,areal- og 

transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 

bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for god 

steds- og byutvikling. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1989 

Formålet med retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 

planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene 

bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 

planlegging og byggesaksbehandling, samt å gi et grunnlag for å vurdere saker der 

barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 2012 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og 

annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Retningslinjen skal legges til grunn 

av kommunale, regionale myndigheter og berørte etater ved arealplanlegging etter 

plan- og bygningsloven. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende 

planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til 

grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.  

 

b. Nasjonal transportplan 2014- 2023 (se www.ntp.dep.no) 
Meldingen omhandler veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Hovedgrepet er å 

prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust veinett i distriktene.   

 

c. Stortingsmelding nr. 29 
Meldingen er ment for å være en mulighetsmelding for omsorgsfeltet. Den skal først 

og fremst gi helse- og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg bedre i 

hverdagen til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse.  

 

d. Universell utforming (se www.universell-utforming.miljo.no)  
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende 

planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til 

grunn mangfoldet i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 
5.1 Beliggenhet 
Området ligger i Hønefoss. Planens avgrensing følger gjeldende plan 204-03 Lundveien, 

endringen vil kun dreie seg om et mindre areal av et område avsatt som friområde. Området er 

godt tilknyttet veinettet, hovedatkomsten er fra Hønengata, og deretter opp Slettåkerveien eller 

Krokenveien inn på planområdet. Området som ønskes omregulert vil ha direkte atkomst fra 

Slettåkerveien. 

 

Området ligger like ved Øvre Hønengata, definert som et sentrumsområde i kommuneplanen. 

Her pågår det planarbeid for å tilrettelegge for fortetting og utvikling.  

 

 
Figur 4 Skisse som viser planområdets omgivelser 

 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

 
Området er omgitt hovedsakelig av boligbebyggelse i varierende typologier og alder. Det er 

primært et eneboligpreg over området. Like sør for planområdet går jernbanen. Fra Hønefoss 

sentrum går det tog til Jevnaker/Roa forbi planområdet. 

 

Planområdet ligger i nærheten av butikker og bussforbindelser, og er lokalisert like ved 

fremtidig sentrumsområde (definisjon i kommuneplanen), Øvre Hønengata. 

 

Området som ønskes omregulert 

Det er ingen faste installasjoner for lek eller en etablert ballbane i området. Området er i dag 

kun en slette. Området ser også ut til å ha blitt brukt som en fyllplass. Det er noe vegetasjon på 

tomten, og fremtoning er noe uryddig. 

 

5.3 Stedets karakter 
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Området fremstår som åpent og luftig. Det er hovedsakelig preg av et typisk boligområde, rolig 

og stille. Området er tilgrenset jernbanen i sør.  

 

5.4 Landskap  

 
Det er ingen dramatiske høydedrag som gjør seg gjeldende i omgivelsene. Området ligger 

relativt flatt, og landskapet er preget av slake terrengformasjoner. På området som ønskes 

omregulert, er det noe kupert. 

 

Området og Hønefoss ligger solfylt til, med et typisk innlandsklima. Det er relativt lite nedbør 

og kalde vintre. Det kan være en del vind i området da det er et åpent landskap. I nærheten kan 

man finne fine rekreasjons- og friluftsområder i skog og langs med elven, samt flere mindre 

friområder.  

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet. 

 

5.6 Naturverdier  
Det er ingen kjente naturverdier i planområdet.  

 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Området ligger relativt sentrumsnært, men med en del friområder tilgjengelig. Det er gode 

forbindelser til turområder og rekreasjonsarealer. 

 

5.8 Landbruk 
Der er ingen landbruksområder i umiddelbar nærhet av planområdet. 

 

5.9 Trafikkforhold 

Området som reguleres har god atkomst, hovedatkomst er fra Hønengata gjennom 

Krokenveien.  
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Figur 5 Atkomstalternativer frem til ønsket omregulert område. 

 

Det er kort vei til bussforbindelser, og det er trygge forhold for myke trafikanter. Vegsystemet 

er oversiktlig, og er et typisk veinett tilpasset boligstrøk. Det er antatt moderat trafikkbelastning 

i området, som er preget av boligbebyggelse.  

 

Nærområdet er lite trafikkert, men ligger i nærheten av Hønengata som er relativt trafikkert. 

Området vender også ut mot jernbanelinjen. 

 

Myke trafikanter 
Det er fortau og gangforbindelser langs Krokenveien, samt sikre krysninger for atkomst til 

planområdet. Det er ikke fortau langs Slettåkerveien, men dette er en særdeles lite trafikkert vei, 

og forholdet mellom gående og kjørende her anses som oversiktlig. 
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Figur 6 Bilde sikker kryssing og fortau langs Krokenveien, atkomstvei til planområdet. (Bilde 

hentet fra Google maps) 

 

 

 

5.10 Barns interesser 
Området er rolig, og ligger i et etablert boligområde. Det er ingen faste installasjoner for lek 

eller en etablert ballbane- området er i dag kun en slette, med skrånende terreng mot nord. 

Området er regulert til friområde, og er tiltenkt som lekeområde for tilliggende boligområder. 

Selv om området ser ut til å ha blitt brukt som en fyllplass, og er lite tilpasset lek, kan det ikke 

utelukkes at det i dag foregår noe frilek her. 

Figur 7 Bilde fra Slettåkerveien.(google maps) 
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5.11 Sosial infrastruktur 
Området er for det meste omgitt av boligområder. Det er flere barnehager og skoler i nærheten, 

innenfor ca. 10 minutters gange er Hov Ungdomsskole og Ullerål Barneskole. Det er ca 5 

minutters gange til Ullerål barnehage. 

 

5.12 Universell tilgjengelighet 
Det er per i dag utfordrende for bevegelseshemmede å komme seg frem i området. Området er 

relativt flatt men gruset, og består av noe skrånende terreng. Området kan enkelt tilrettelegges 

for universelt utformede tiltak. 

 

5.13 Teknisk infrastruktur 
Det ligger en 1000 mm felles avløpsledning over tomten, i det området der det ønskes 

omregulert til boliger. Ledningen er kommunal. Tiltak tillates ikke nærmere enn 4 meter fra 

eksisterende ledninger. Tiltakshaver må eventuelt legge om ledningen etter avtale med 

anleggseier. Tilsvarende må privat vannledning gjennom området vurderes lagt om. Kapasiteten 

på øvrig ledningsnett er antatt god. Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme- 

men tiltak som tenkes etablert i forbindelse med omregulering er av størrelse som ikke utløser 

krav til tilknytning til fjernvarmenettet. 

 

 
Figur 8 Illustrasjon som viser beliggenhet til eksisterende avløpsledning 100 mm som går over 

planområdet. 
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5.14 Grunnforhold 
Området er registrert bestående av løsmasser, leire, sand og grus. (ngu.no). Tilgrensende 

områder består av tykk marin avsetning. Det er ikke registrert erosjonsrisiko eller skred og 

rasfare i området. Det er registrert noe bevegelse i skråning mot nordvest. Det stilles krav om 

utredning av grunnforhold i forbindelse med byggesaksbehandling.  

 

5.15 Støyforhold 
Det er i forbindelse med Hønengata registrert en del støy, planområdet berøres ikke av denne. 

(miljøstatus.no) Det er ikke funnet data på støy fra jernbanelinjen som går rett sør for 

planområdet. 

 

 
Figur 9 Det er endel støy fra Hønengata, men dette påvirker ikke planområdet. Det er mulig 

støybelastning fra jernlinje sør for tomten, det er foreløpig ikke funnet informasjon 

her.(miljøstatus.no) 

 

5.16 Luftforurensing 
Det er ikke registrert luftforurensing over grenseverdier i planområdet. (Miljøstatus.no) 

 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er registrert noen bevegelser i planområdets nordvestlige hjørne, i skråningen. Det er 

registrert løsmasser, leire, sand og grus i grunnen.  

 

Området ligger ikke spesielt værhardt til, men det er et åpent landskap, og området kan derfor 

være utsatt for vind. 
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I følge registreringer (dirnat.no, miljøstatus.no) er det ikke notert funn om verneverdig natur, 

kulturlandskap eller friluftsområder innenfor planområdet. Det er ikke registrert sikrede arealer 

for friluftsliv. 

 

Området anses som å ha tilfredsstillende kapasitet i teknisk infrastruktur for å kunne takle en 

utbygging av størrelsen omreguleringen legger til rette for. Det ligger vann- og avløpsledninger 

over tomten, felles og private, som må vurderes flyttet. Hovedatkomsten til planområdet er fra 

Hønengata, gjennom Krokenveien, og videre inn Slettåkerveien. Trafikksystem frem til aktuelle 

områder for omregulering anses som godt, og med god kapasitet. 

  

Det er ikke registrert vernede bygg eller andre kulturminner innenfor planområdet.  

 

Området som skal omreguleres ligger utenfor støysone fra vei. Det er usikkert i hvilken grad 

området blir påvirket av støy fra jernbanelinje i sør. Prosjektet er i seg selv ikke et 

terror/sabotasjemål. 

 

5.18 Næring 

Det er ikke næringsarealer/virksomhet på området som vurderes for utbygging. Tomten er 

derimot sentrumsnært, samt at det er i nærheten av flere butikker og virksomheter i området 

rundt Øvre Hønengata. 
 

5.19 Analyser/ utredninger 
Det er ikke gjort analyser og utredninger i området utover det som er beskrevet i 

planbeskrivelsen, da områdene er en del av gjeldende reguleringsplan, og det kun skal gjøres 

små endringer.  

6. Beskrivelse av planforslaget 

 6.1 Planlagt arealbruk 

6.1.1 Reguleringsformål 

 I gjeldende plan er området som ønskes omregulert regulert til friområde. Deler av dette 

formålet ønskes omreguler til frittliggende småhusbebyggelse.   
 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

  

Bebyggelse og anlegg      Feltnavn: 

     Bolig/tjenesteyting      BKB1-3 

     Boligbebyggelse- Frittliggende småhusbebyggelse  BFS1-3 

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologidefinisjon som følger: 
”Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt- eller horisontal-delt 

tomannsboliger.” (husbanken.no) 

 

Lekeplass       o_BLK  

 

Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur      

     Kjørevei       o_SKV1-2 

     Annen veggrunn- tekniske anlegg    o_SVT 

     Gang- og sykkelveg      o_SGS1-3 

 

Grønnstruktur 

 Turdrag       o_GTD 
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 

I Slettåkerveien planlegges 3 boenheter for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boenhetene skal 

ha en nøytral utforming, som harmonerer med omgivelsene. Saltak er den dominerende 

takformen i områdene, og ny bebyggelse skal planlegges med samme takform. Materialer vil i 

hovedsak være tre, byggene vil være smale og langstrakte. Boenhetene skal være på ca. 50 m2 

BRA, og tilhørende utelagringsplass på 5 m2, samt parkeringsplass. Boenhetene vil ha gode 

solfylte utearealer, og vil være plassert ved friområder. 

 

 
Figur 10 Skisse til situasjonsplan 

 

 

Bebyggelsen plasseres der terrenget er tilnærmet flatt.  

 

Området er et etablert bomiljø. For denne type boliger anbefales det at man tilrettelegger for 

maks 3 enheter innenfor samme felt, og at fellesarealer/oppholdsarealer er forholdsvis små. 

Boligtypen er utformet for at økonomisk vanskeligstilte skal få et godt sted å bo, også med 

mulighet til oppfølging av kommunen.  

 

I nærheten er det allerede et annet bofelleskap som Ringerike kommune driver med døgnvakt 

og tilgang på lett tilsyn. 

 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Den planlagte bebyggelsen skal i utgangspunktet kun være over en etasje, med saltak.  
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6.3.2 Grad av utnytting 

Grad av utnytting vil beregnes med % BYA. 

 

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Det planlegges ikke næringsvirksomhet i områdene som ønskes omregulert. Områdene vil 

reguleres til boligformål, altså ikke med mulighet for etablering av næringsvirksomhet. 
 

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Det vil i utgangspunktet etableres 3 boenheter.   

 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Det legges opp til et kompakt bomiljø, og størrelser på boenheter er maks 50 m2.  

 

 

 

6.5 Parkering 
Det skal etableres 1 parkeringsplass per boenhet, 1 HC- plass og sykkelparkering ved 

atkomsten. Parkeringsplasser skal etableres på terreng, med tilgjengelig atkomst til den enkelte 

bolig. 

 

6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Området vil ha atkomst fra eksisterende etablert veinett, fra Hønengata til Slettåkerveien via 

Krokenveien. Det skal etableres direkte atkomst til tiltaket fra Slettåkerveien. Atkomst skal 

opparbeides i tilstrekkelig avstand fra kryss og med siktlinjer i tråd med gatenormalen. 

 

 

Figur 11 Bildet viser lignende boliger som de som kan tenkes etablert i Slettåkerveien. 
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6.7 Trafikkløsning 
Boenhetene vil ha felles atkomst. De får avkjørsel direkte fra eksisterende veinett, med nær 

tilknytning til hovedveinettet. Det vil ikke være avvik fra veinormal. Det skal etableres 

sykkelparkering, en per boenhet, og det vil være god tilgjengelighet for gående og syklende 

innenfor området som ønskes omregulert. Eksisterende veinett er opparbeidet i henhold til 

kommunal standard og det vil ikke være behov for ytterligere tiltak på disse. 

 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Boenhetene oppføres tiltenkt som bosted for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det gis tilskudd 

fra Husbanken i slike prosjekter, og Ringerike kommune vil være leietaker.  

 

6.9 Miljøoppfølging 
Prosjektet vil følge gjeldende lovverk. 

 

6.10 Universell utforming  
Det er krav til universelt utformede boenheter innenfor området som omreguleres. Dette ses på 

som nødvendig da ulike brukergrupper kan disponere boenhetene. Boenhetene skal være 

kommunale, og det skal være tilpasset bevegelseshemmede.  
 
Universell tilgjengelighet skal være et gjennomgående prinsipp, og skal følges for bebyggelse 

så vel som uteområder. 

 

6.11 Uteoppholdsareal 
Det legges opp til ca. 15 m2 privat uteoppholdsareal. Boligene vil ikke ha felles 

uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealene vil lokaliseres med gode solforhold og i direkte 

tilknytning til den enkelte bolig. 

 

Vegetasjon i områdene som ønskes omregulert skal bevares i høyest mulig grad. Eksisterende 

uteoppholdsarealer i områdene ønskes opprettholdt. Slettåkerveien ligger i umiddelbar nærhet 

av et friområde, og det vil foregå både organisert og fri lek av barn i området. Området vil være 

i bruk både sommer- og vinterstid. 

 

Uteoppholdsarealer for lek og ballspill innenfor friområdet vil bli opprettholdt og oppgradert. 

Området skal bli mer innbydende, og det skal etableres en ballslette. Det vil være forbindelse til 

uteoppholdsarealer forbi området der boligene skal etableres, slik at det ikke blir naturlig å gå 

inn på området med boliger for økonomisk vanskeligstilte. Boligene skal skjermes med 

vegetasjon. 
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Begrunnelse for avvik fra vedtekter/normer 

Det legges ikke opp til at man får tomter eller private uteoppholdsarealer i tråd med kommunal 

norm. Dette er først og fremst fordi man ikke ønsker at forholdene skal legge til rette for at 

boligene skal bli et samlingssted. Det legges i stedet opp til små, men gode utearealer i 

tilknytning til boligene, som vil få gode solforhold mot sør og vest i begge områder. 

 

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 

Det stilles krav om utarbeidelse av utomhusplan ved søknad om tiltak, og at utearealer skal 

ferdigstilles før brukstillatelse/ferdigattest utstedes- senest påfølgende vår/sommer. 

 

6.13 Kollektivtilbud 
Det er like utenfor planområdet flere bussforbindelser, blant annet inn til sentrum av Hønefoss 

med videre forbindelser i kommunen, samt videre mot Oslo.  
 

6.14 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
 

”Det er registrert bevegelser i grunnen i områdets nordvestlige hjørne, i skråningen.” 

Avbøtende tiltak: Det stilles krav til dokumentasjon på grunnundersøkelser til tillatelse til tiltak 

i bestemmelser. 

 

”Området ligger ikke spesielt værhardt til, men det er et åpent landskap, og området kan derfor 

være utsatt for vind.” 

Avbøtende tiltak: Boligens utearealer plasseres skjermet for vind, og bebyggelsens plassering 

kan vurderes ut i fra lokalklimatiske forhold. 

 

”Området anses som å ha tilfredsstillende kapasitet i teknisk infrastruktur for å kunne takle en 

utbygging av størrelsen omreguleringen legger til rette for. Det ligger VA- ledninger over 

tomten, felles og private, som må vurderes flyttet” 

Figur 12 Prinsipp for gangforbindelse til friområde utenom området der 

det etableres boliger. 



 18 

Avbøtende tiltak: Det settes krav om utredning i forbindelse med flytting av vann- og 

avløpsledninger over tomten, samt eventuelle rekkefølgekrav, i bestemmelser. Avkjøringer til 

aktuell tiltak vil utformes med de siktkrav og dimensjoneringer som er i veinormalen. 

  

”Det er ikke registrert vernede bygg eller andre kulturminner innenfor planområdet.”  

Avbøtende tiltak: Bevaring ved eventuelle funn av automatisk fredede kulturminner sikres 

gjennom bestemmelsene. 

 

 

6.15 Rekkefølgebestemmelser 

 
                1. Snuhammer i SKV2 (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)  

Snuhammer i Slettåkerveien (SKV2) skal etableres før det gis brukstillatelse på nye 

bygninger i BKB1-3 

 

                 2. o_BLK (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)  

Før det gis brukstillatelse til BFS3 skal område o_BLK ryddes og istandsettes ved 

planering av terreng. Ballplass og adkomst til ballplass skal være ferdig opparbeidet. 

 

                 3. Utomhusplan (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10 )  

Ved innsending av byggesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200. Utomhusplan 

skal vise hvordan tomten tenkes planert og opparbeidet, spesielt med tanke på 

vegetasjonsskjerming mot ballplass og mot sti/ferdselsåre til friarealet, men også i 

forhold til skjerming mot eksisterende bebyggelse. Den skal også inneholde en plan for 

hvordan friområdet skal opparbeides. Utomhusplanen skal vise eksisterende og nytt 

terreng, overvannshåndtering og hvordan uteoppholdsareal skal utformes. 

Uteoppholdsareal skal opparbeides seinest påfølgende vår/sommer. Utomhusplanen 

skal godkjennes før igangsettingstillatelse kan gis. 

 

                4. Grunnforhold (jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)  

Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at grunnforhold er tilstrekkelig 

utredet. 

 

                 5. Støy(jf. pbl. § 12-7, pkt. 10)  

Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at boenheter får tilfredsstillende 

støyforhold. Boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor 

vindu i støyutsatt fasade mot jernbanen. Støygrensen gjelder også for fotballbanen. 

Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier skal være gjennomført og dokumentert 

før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 

 

                 6. Vegetasjonsskjerm (jf. Pbl. §12-7, pkt 1, 4)  

Før det gis brukstillatelse for felt BFS3 skal vegetasjonsskjerm rundt BFS3 mot 

tilgrensende lekearealer og bebyggelse være ferdig opparbeidet. 

 

                 7. VA anlegg (jf. Pbl §12-7, pkt 10)  

Teknisk plan for vann og avløp skal fremlegges kommunen for godkjenning før 

igangsettingstillatelse kan gis. 

 

                8. Sikkerhetsgjerde - jernbane ((jf. Pbl § 12-7, pkt 10)  

Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være satt opp et sikkerhetsgjerde etter de 

krav og standarder som jernbaneverket krever. 
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7. Konsekvensutredning 

7.1 Vurdering av behov for konsekvensutredning 
 Planforslaget legger opp til en endring av gjeldende plan. Omreguleringen av områdene 

innenfor detaljregulering for 413 Lundveien er ikke av et slikt omfang at det utløser krav til 

konsekvensutredning. 

 

 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 

8.1 Overordnede planer 
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 

regulert til friområde. Det er i gjeldende reguleringsplan 204-03 Lundveien også regulert til 

friområde. 

 

Rundt 500- 700 m2 av dette friområdet, nærmest Slettåkerveien ønskes omregulert til 

boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse. 

 

Områdereguleringen vil medføre mulighet for økt utnyttelse i form av boligbebyggelse. 

Friområdet vil bli mindre.  

 

inn revidert plankart 
 

8.2 Landskap 
Tiltaket i området som ønskes omregulert vil innebære noe landskapsbearbeiding. Områdets 

topografiske karakter vil i hovedsak beholdes. 

 

8.3 Stedets karakter 
Stedets karakter som et landlig tettsted vil ikke påvirkes av omreguleringen. Premisser som blir 

lagt for omreguleringen innebærer ikke en slik utnyttelse eller tiltak av et slikt omfang av det vil 

gå utover nærområdets karakter. 

 

Byform og estetikk 

Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger eller 

flermannsboliger/tomannsboliger med saltak. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltaket som 

planlegges i forbindelse med omreguleringen vil ikke ha konsekvenser for den overordnede 

oppfattelsen av området eller det estetiske inntrykket av planområdet. 

 

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kulturminner innenfor planområdet. 

Tiltakene som planlegges i forbindelse med omreguleringen vil derfor ikke ha noen 

konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø. 

 

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Vurdering av naturmangfold etter Naturmangfoldsloven §§8-12: 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i 

artsdatabanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturverdier i 

området. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket ikke kommer i 

konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ påvirkning på 

kulturlandskapet. 

 

§9 Føre-var- prinsippet 
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Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i 

artsdatabanken, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger beslutningen 

om plangjennomføring vil få for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning 

av noe vegetasjon på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.  

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter 

gjennomføring, ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av området. Vi mener således at 

man ved fornuftig bruk av jord og plantetyper vil opprettholde og muligens også forbedre 

forholdene for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av vegetasjon på 

tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ grad.  

 

§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre noen skade på naturmangfoldet. Tiltakshaver vil bære alle 

eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak. 

 

§12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette er 

nødvendig for å sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utforming og kvalitet 

som er tilpasset de lokale utfordringer. Vurderingene ovenfor har tatt utgangspunkt i 

bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12. 

 

Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete planer. Tiltaket er avveid i henhold 

til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres da hverken verdifull vegetasjon 

eller sårbare arter blir berørt. 

 

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Friområdet rundt Slettåkerveien vil bli noe innskrenket. Det kan ikke utelukkes at det foregår 

noe frilek på området. Det skal etableres vegetasjonsskjerm mellom tiltakene og friområdet. 

 

8.8 Uteområder 
Tiltakene vil kun få private uteområder som er høyst nødvendig. Disse vil være vest eller 

sørvendt og få gode sol- og lysforhold. Uteområdene vil skjermes mot naboer/området rundt. 

 

8.9 Trafikkforhold 
Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for trafikk, 

avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet. 

 

8.10 Barns interesser  
Omreguleringen i Slettåkerveien omfatter et fremtidig friområde/lekeområde for barn. Det er 

derimot lite brukt i dag, da området er kupert, ikke opparbeidet, og ser ut til å ha blitt brukt som 

fyllplass. Ved oppgradering av området, samt etablering av ballplass vil området få økt kvalitet. 

Ved å etablere en vegetasjonsskjerm mellom tiltaket og friområdet, vil tiltaket i minimal grad 

påvirke tilliggende arealer. 

 

8.11 Sosial infrastruktur 
Tiltaket har få konsekvenser for sosial infrastruktur. Da det er etablert et betjent botilbud i 

området i dag, vil dette kunne være med på å betjene planlagt tiltak også. Det vil kreve mindre 

ressurser fra kommunen.  

 

8.12 Universell tilgjengelighet 
Tiltaket vil utformes etter prinsippene for universell tilgjengelighet.  

 

8.13 Energibehov – energiforbruk 
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Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for 

energibehov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gir rom for. 

Tiltakene vil bygges etter gjeldende lover og forskrifter.  

 

8.14 ROS, risiko- og sårbarhetsanalyse 
Med hensyn på avbøtende tiltak beskrevet i pkt. 6.14, konkluderes det med at risiko- og 

sårbarhetsmomenter er løsbare, og ikke får store konsekvenser for det videre arbeidet. 

 

8.15 Jordressurser/landbruk 
Tiltakene som planlegges vil ikke berøre jordbruksområder. 

 

8.16 Teknisk infrastruktur 
Det ligger en 1000 mm felles kommunal avløpsledning over området som skal omreguleres. 

Det ligger også en privat vannledning over tomten. Ledninger må vurderes flyttet ved 

utbygging. Det er krav til 4 meters avstand til kommunale ledninger. 

 

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Etablering av boliger for økonomisk vanskeligstilte er et kommunalt prosjekt. Ved å kunne 

etablere disse boligene nært et allerede betjent tilbud vil kunne føre til en mer effektiv 

ressursbruk.  

 

8.19 Interessemotsetninger 
Det kan oppleves vanskelig for eksisterende boliger at det blir etablert et tilbud for økonomisk 

vanskeligstilte i deres nærområde. Boligene er en del av et rehabiliteringstilbud, og vil være et 

sted hvor beboere kan ”lære seg å bo”. Denne treningen må foregå i et realistisk miljø, der det 

allerede er etablert boliger. Ved å legge tilbudet til et sted der man allerede har et kommunalt 

betjent tilbud i nærområdet, vil man kunne gi tett oppfølging av beboere, noe som også vil være 

positivt for nærområdet. 

 

8.20 Avveining av virkninger 
 Tiltaket vil føre til at friområdet ved Slettåkerveien vil bli noe mindre, samt at typen boliger 

som tenkes etablert kan føre til noen motsetninger i nærområdet. Forholdet til nabolag, samt 

opprettholdelse av et godt friområde søkes ivaretatt ved følgende føringer: (avbøtende tiltak) 

- legge til rette for små boliger med lite men godt uteoppholdsareal 

- skjerming av boenheter mot eksisterende bebyggelse og tilliggende områder.  

 

 

 

9. Innkomne innspill 
9.1 Merknader  
Det er ikke kommet inn merknader til planarbeidet. 

 

10. Avsluttende kommentar 

 
Etablering av tiltaket som er foreslått vil gjøre at kommunen kan tilby en funksjon for sine 

innbyggere som de må ha. Områdene som skal omreguleres er en del av et etablert 

boligområde, samtidig som lokaliseringen vil gi mulighet for å skjerme boligene tilstrekkelig, 

slik at man kan redusere faren for eventuelle konflikter. Et slikt boligtilbud vil ha en tett 

oppfølging fra kommunens side, og vil være nødvendig for å kunne hjelpe mennesker som har 

kommet i en vanskelig situasjon, tilbake til en mer normalisert hverdag.  
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Ved tett tilsyn, begrenset størrelse på boligene og tilhørende uteoppholdsarealer samt krav til å 

sette tilstrekkelig med skjermvegetasjon, vil boligene kunne etableres som gode boliger for 

brukerne uten å vesentlig være til sjenanse for nabolaget. 

 

 

 

 

Dato, sted 

 

Forslagsstiller: Ringerike Boligstiftelse AS 
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413 Lundveien - Ringerike kommune - endring av reguleringsplan 

- offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 09.03.2016 angående varsel om endring av reguleringsplan for Lundveien i 
Ringerike kommune. Forslaget gjelder endring av arealformål til boligformål for vanskeligstilte.

Vi kan ikke se at endringen vil virke inn på automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra 
nyere tid og har derfor ingen merknader til endringen.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver
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Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning 

Areal- og byplankontoret  

 

 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8029-7 16984/16 PLN 204-04  27.04.2016 

 

Uttalelse til endring av reguleringsplan - 413 Lundveien 

 

 

Viser til kunngjøringen på Ringerike kommunes nettside 8.3.2016. 

 

Hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

 

Uttalelse 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ingen merknader til endringsforslaget. Det er 

positivt av det etableres ballplass i området.  

 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

  

 



Vår dato: 02.05.2016

Vår referanse: 2016/1680

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 15/8029-4

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til endring av reguleringsplan for 
Lundveien i Hønefoss

Ringerike kommune har oversendt forslag til reguleringsplan for Lundveien like utenfor 
Hønefoss sentrum hvor det skal tilrettelegges for oppføring av boliger for vanskeligstilte 
på boligmarkedet. De planlagte boligene blir liggende i kort avstand til jernbanen. Det 
er derfor stor sannsynlighet for at området er belastet med støy som overskrider de na-
sjonale støygrensene som er satt i støyretningslinjen T-1442/2012. For å sikre tilstrekke-
lig miljøkvalitet med hensyn til støy er det antakelig behov for gjennomføring av støyre-
duserende tiltak i form av støyskjerming langs jernbanen eller lokale støyskjermer i bo-
ligfeltet og langs den planlagte fotballbanen. Fylkesmannen forutsetter at kommunen 
innarbeider bestemmelser som sikrer at alle boenhetene får tilfredsstillende støyverdier 
i henhold til grenseverdiene som er bestemt i støyretningslinjen og at dette følges videre 
opp i påfølgende byggesak. 

Bakgrunn

Vi viser til brev av 9. mars 2016 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn. 

Det aktuelle området er i gjeldende reguleringsplan for Lundveien regulert til friområde. Det 
går fram av saken at kommunen ønsker å endre denne planen for å kunne legge til rette for 
oppføring av inntil 3 boenheter for vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre skal det oppar-
beides en fotballbane på det resterende arealet.

Fylkesmannens kommentarer

Først vil vi bemerke at vi ikke har fått mulighet til å komme med merknader til varsel om 
oppstart av dette planarbeidet. Etter søk i vårt arkiv kan vi ikke se at vi har blitt varslet om 
den planlagte planendringen. 

Fylkesmannen mener det er positivt at kommunen legger til rette for et mangfoldig boligtil-
bud i kommunen ved blant annet å legge til rette for at vanskeligstilte på boligmarkedet får 
mulighet til å få egen bolig. De aktuelle boligene vil bli liggende sentralt i Hønefoss med et 
lett tilgjengelig servicetilbud og offentlig kommunikasjon.

Når det er sagt er det også viktig at det sikres tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye boligene. 
Det går frem av saken at de nye boligene vil bli liggende ca 50 meter fra jernbanen. Det går 
ikke frem hvor ofte det går tog på denne strekningen eller hvor belastende dette området er 
med tanke på støy fra trafikken på jernbanen.
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Ved tilrettelegging for støyfølsom bruksformål, som nye boliger og fotballbane, er det viktig 
at støy blir ivaretatt i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i areal-
planlegging T-1442/2012. 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet 
er en viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om 
at kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av 
ny boligbebyggelse.

Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin. En halv million er mye el-
ler sterkt plaget og ca 200 000 har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Norge har 
som mål at støyplagene skal reduseres med 10 prosent innen 2020 for de som er utsatt for 
utendørsstøy ved boligen sin i forhold til 1999. 

Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å be-
skytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Planområdet ligger like utenfor Hønefoss sentrum i et etablert boligområde. I henhold til støy-
retningslinjen skal støy i fasade ved boligen ikke overstige Lden = 58 dB for jernbanestøy. Vi 
viser også til bestemmelsene i kommuneplanen for Ringerike hvor det er vist til støyretnings-
linjen og at denne skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. Videre er 
det krav til støydokumentasjon ved planlegging av støyfølsom bruk i støyutsatte områder.

Fylkesmannen mener det er uheldig at det ikke er gjennomført en egen støykartlegging av 
området slik at eventuelle nødvendige tiltak mot støy kunne vært innarbeidet i reguleringspla-
nen. Det er planlagt boliger og fotballbane i kort avstand til jernbanen. De nye boligene vil bli 
liggende ca 50 meter fra jernbanen og fotballbanen blir kun liggende ca 20 meter fra jernba-
nesporet. Slik Fylkesmannen vurderer saken er det stor sannsynlighet for at området er belas-
tet med støy som overskrider de gjeldende grenseverdiene. Dette forutsetter imidlertid et det 
er en viss mengde trafikk på jernbanesporet.

Ut fra sikkerheten til barn og unge som skal bruke fotballbanen, ber vi også kommunen om å 
vurdere krav til oppføring av gjerde mot jernbanen. Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for 
å styrke barn og unges interesser i planleggingen og rundskriv T-2/08 – Om barn og planleg-
ging.

For å kunne sikre og ivareta støyhensynet må bestemmelsene suppleres med krav om støydo-
kumentasjon og gjennomføring av tiltak hvis det dokumenteres et behov for dette. Videre ber 
vi om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle boliger skal ha støyverdier som 
ikke overstiger Lden = 58 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot jernbanen. Støygrensen 
gjelder også for fotballbanen. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjen-
nomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.

Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene.
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Vi ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av planforslaget for Lundveien.  

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Jernbaneverket Postboks 4350 2308 Hamar
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76940501888 
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SWIFT: 
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jernbaneverket.no 

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
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Henvendelse til: Knut Oddvar Stene   Dato:  09.05.2016 
Tlf.:    408 70 400  Saksref.: 201601999-2 
Faks:      Deres ref.: 15/8029-4 

E-post: Knut.Oddvar.Stene@jbv.no   Vedlegg:    
 

 

 

 

Ringerike kommune - Merknad til offentlig ettersyn av 413 Lundveien - Endring av 

reguleringsplan 204-03 

 

Viser til e-post datert 6.mai fra Ingeborg Faller vedrørende utsatt svarfrist.  

 

Sikring av ballplass 

Planforslaget viser et grøntareal (o_BLK) regulert inntil Jernbaneverkets areal i planområdets 

sørvestre hjørne. Dette er i henhold til gjeldende plan, men for Jernbaneverket er det ønskelig å 

justere grøntarealet lengre bort fra jernbanen. Bakgrunnen for dette er at Jernbaneverket ikke 

kan tillate at sikkerhetssituasjonen langs jernbanen forverres. Følgelig mener Jernbaneverket at 

en ved denne reguleringsendringen bør justere grøntarealet. 

  

Hensikten med grøntarealet er å avsette areal til en ballplass på et flatt område ca. 30m fra 

jernbanen. I forslag til plankart er dette området markert med påskriften «Ballplass» og ligger i 

god nok avstand til jernbanen. 

 

For å etablere ballplassen er det ikke nødvendig å benytte hele arealet mellom jernbane og 

ballplass til grøntareal. Følgelig ber vi om at det etableres en buffersone mellom ballplassen og 

jernbanen med et annet tjenlig formål. I grensen mellom buffersonen og ballplassen må det 

også opprettes et flettverksgjerde med minimum høyde på 1,8m. Krav til gjerde må 

innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 

 
 
Med hilsen  
Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt  
  
 Knut Oddvar Stene 
 utreder og planlegger 
  
 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 



Fra: Rune N [runenystr@hotmail.com] 
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 02.05.2016 10:03:06 
Emne: Ang. endring av reguleringsplan 204-03 Lundveien. 
Vedlegg:  
Hei! 
 
 
Angående forslag til å oppheve gjeldende reguleringsplan 204-03 Lundveien. 
 
Vi som bor i slettåkerveien 17 er ikke for å endre reguleringsplanen. Vi mener regulering 
som friområde  
er mye mer hensiktsmessig. Samt at vi ikke er interessert i å få flere kommunale boliger så 
nær. Det er nok med den kommunale boligen 
og den i Lundveien. Alle trenger ikke ligge på samme sted. 
 
 
Hilsen Elsa Salcedo, Rune Nystrand og Ceres Elise Nystrand i slettåkerveien 17.  



Fra: robert christiansen [christiansenbygg@hotmail.no] 

Til: Ingeborg Faller [Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 02.05.2016 09:15:11 

Emne: Lundveien 

Vedlegg:  

Hei. 
 
Viser til brev fra dere ang endring av reguleringsplan. 
Vi er ikke interessert i å gjøre om friområdet til boligformål. ett friområde skal være en pen 
og ryddig plass der barna kan leke og ha det gøy utenom att vi må behøve og passe på dem. 
det har skjedd mange andre hendelser her i gaten med de boligene vi allerede har her i 
gaten,som ikke har vært veldig gode opplevelser for barna. for eksempel en mann som 
stadig løp naken rund i gaten her og stadig politi på besøk i boligene. Vi mener det er nok 
med de kommune boligene vi allerede har her i gaten. Vi i slettåkerveien har også pratet om 
å ordne med hele plassen på egen regning slik att barna får ett bedre sted og leke. Barna 
bruker stedet som det er i dag selv om det ikke er så veldig pent der. Og om vinteren bruks 
det som akebakke og ski gåing. Håper dere ta hensyn til oss beboere. 
 
Mvh 
 
Robert Christiansen 
Slettåkerveien 15 



 

 

 

Statens vegvesen  
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap 

Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

  

 

   

 

  
Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Anne-Mette Bjertnæs / 

32214342 

16/68283-4 15/8029-1 15.07.2016 

     

      

Endring av reguleringsplan Lundveien 143- Ringerike kommune. 

Ved en feil ble det tidligere i dag ble det sendt brev med feil innhold til Dere om Lundveien. 

Her kommer riktig tekst. 

 

Det bør vurderes om intervegnettet kan utformes for universell utforming slik at vegen får 

en slakere stigning enn 10 % og at alle parkeringsplassene utformes for 

bevegelseshemmede. 

 

Statens vegvesen har ingen ytterligere kommentarer utover dette. 

 

 

  

Med hilsen 

 

 

Anders O. T. Hagerup 

Seksjonsleder       Anne-Mette Bjertnæs 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Grethe Tollefsen 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/8029-2   Arkiv: PLN 204-04  

 

0605_413 detaljregulering for Lundveien  

- 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Forslag til detaljregulering for Lundveien sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 204-03 Lundveien, vedtatt 

14.11.06, ved vedtak av reguleringsplan 413 Lundveien. 
 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte på 

boligmarkedet, i etablert boligområde. Planforslaget innebærer omregulering fra friområde 

til boligformål, noe en i utgangspunktet skal unngå i etablerte boligområder. Rådmannen 

mener imidlertid at det er riktig i denne saken, etter en helhetsvurdering av tilgjengelige 

friområder i nærheten, og krav om tilrettelegging av gjenværende friareal.  

 

Innledning 
Planforslaget tilrettelegger for bygging av boliger ved omregulering fra friområde til 

boligformål. Hensikten er å bygge boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, i et etablert 

boligområde. Planforslaget er en endring av eksisterende plan 204-03 Lundveien, der 

endringa består av å omregulere 1,6 dekar fra friområde til boligformål. Adkomst til det nye 

boligområdet vil bli via Slettåkerveien og Krokenveien.   

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Området innenfor reguleringsplanen som foreslås omregulert er i dag regulert til friområde. 

Det er ikke kjent at området brukes til lek. Det er noe vegetasjon på området, men ikke et 

opparbeida friareal. Området bærer preg av å være brukt som fyllplass.     

 



Planforslaget 

Planforslaget er mottatt 11.02.16, fra Halvorsen og Reine på vegne av Ringerike 

boligstiftelse. 

 

Planforslaget som foreligger til 1. gangsbehandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 
Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 204-03 Lundveien vedtatt 14.11.06 (se 

planbeskrivelse kapittel 4.2). Arealene som foreslås omregulert er regulert til friområde, 

øvrige arealer innafor 204-03 er regulert til kombinert bolig og allmennyttig formål og 

frittliggende småhusbebyggelse. Tillatt utnyttelsesgrad er 30-35 % og bebyggelsen skal ikke 

være høyere enn 7-9 meter.  

 
Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en endring av detaljregulering. Ringerike boligstiftelse AS er 

forslagstiller.  

 
Eiendomsforhold 

Den delen av planområdet som foreslås å endres ligger på gbnr 86/47, som eies av Ringerike 

kommune. Planområdet omfatter flere andre private eiendommer som det ikke foreslås 

endringer for.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 18.09.15 og kunngjorde det i Ringerikes blad 19.09.15, 

samt på kommunens nettsider. Det kom ikke inn uttalelser.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området det foreslås endringer for avsatt til 

friområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan.  

 

Området det foreslås endringer for er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med 

stor verdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en 

vurdering av tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene at boligtilbudet skal være variert. Dette 

planarbeidet legger opp til et boligtilbud for vanskeligstilte som ellers har begrensa 

muligheter.  

 

Boligsosial handlingsplan skal i henhold til foreslått planstrategi for 2016-2020 evalueres og 

eventuelt revideres 2. halvår i 2016.  

  

 

 



Juridiske forhold 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva 

slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har 

hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken 

innta en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune utover noe 

sosiale tjenester spesielt knyttet til omsorgsboliger. 

  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Det planlegges små eneboliger som er spesielt tilpassa vanskeligstilte på boligmarkedet, 

sentralt i Hønefoss i et etablert boligområde. Rådmannen mener det er positivt at boligene 

planlegges nært eksisterende kommunal institusjon, og sentrumsnært slik at mulighetene for 

gange, sykling og bruk av kollektivtransport.  

 

Grønnstruktur, lekeplasser og naturmangfold 

Det er i utgangspunktet ikke heldig å omregulere areal fra friområde til boligområde i 

boligstrøk. I dette tilfellet er det vurdert til at det likevel er hensiktsmessig å gjennomføre 

omregulering. Dette fordi området ligger nært tilsvarende friområder (omtrent 100-150 

meter fra langs boligvei), og fordi området i dag ikke har kjent bruk og ikke er opparbeida. I 

planen ligger det krav om opparbeidelse av ballbane på det gjenværende arealet av 

friområdet. Det er viktig at adkomst til ballbanen ivaretas. Rådmannen mener derfor at 

planforslaget vil sørge for bedre tilrettelegging av resten av friområdet, og at utbygging på 

dette området kan anbefales. Det er også hensiktsmessig at boligene bygges nært 

eksisterende institusjon på nabotomta.  

 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er fulgt opp og redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 8.6.  

 

Infrastruktur 

Det er kommunalt vann- og avløpsanlegg i området. En kommunal avløpsledning går 

gjennom det foreslåtte nye byggeområdet, denne må trolig flyttes. Det går også en privat 

vannledning gjennom det foreslåtte byggeområdet. Forholdet til denne må avklares med 

eier.  

 

Det foreslåtte utbyggingsområdet har adkomst fra kommunal vei.  

 
Utredningskrav og ROS-analyse 

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, men 

konsekvenser skal likevel utredes og belyses. Rådmannen anser utredningene og analysene 



for å være tilstrekkelige. Rådmannen mener ikke det er nødvendig å utrede støy fra 

jernbanen da tomta ligger lavere enn jernbanen og eksisterende bolighus ligger mellom 

tomta og jernbanen.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til å bygge boliger for vanskeligstilte her, med tilhørende 

tilrettelegging av friluftsareal.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Saksdokumenter 
1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Varsel om oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ingeborg Faller 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8029-3  Arkiv: PLN 204-04  

 

Sak: 29/16 

 

413 Lundveien - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Lundveien sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 204-03 Lundveien, vedtatt 14.11.06, 

ved vedtak av reguleringsplan 413 Lundveien. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.03.2016: 

 

Forslag til vedtak fra Tor Bøhn (Frp): 

«Reguleringsforslaget sendes ikke ut på høring. Boenheter for vanskeligstilte bør ikke legges 

inn i etablerte boområder hvor det kun finnes begrensede tomteområder til sådanne 

prosjekter. Slike boenheter bør fortrinnsvis legges til mere skjermede tomteområder» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot to stemmer (Frp og MDG). 

 
 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Adressater i henhold til liste  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/8029-1 25286/15 PLN 204-04  18.09.2015 

 
Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan 204-03 Lundveien 

 
Forslag til endring av reguleringsplan 204-03 Lundveien (ny planID: 204-04) 

– varsel om oppstart av planarbeid 

 

Det startes opp planarbeid for å legge til rette for boliger for vanskeligstilte. Det aktuelle 

arealet er mellom halvannen og to mål stort, og er i dag regulert til friområde. Det foreslås 

omregulert til formål for frittliggende boligbebyggelse. Kartutsnittet under viser eksisterende 

reguleringsplanavgrensing i rødt, med eksisterende formål (grønt er friområde). Området som 

foreslås omregulert er markert med blått. Nøyaktig avgrensing er ikke avklart.  

 

 
Lundveien i Hønefoss nord. 

 

I utgangspunktet er det uheldig å omregulere friareal i bebygde strøk, da slike friområder har 

stor verdi. I dette tilfellet mener imidlertid areal- og byplankontoret at det er riktig å gjøre 
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dette. Friområdet slik det framstår i dag har liten eller ingen verdi som friområde da det er 

gjengrodd og bratt. Dersom den foreslåtte endringa gjennomføres slik at det kan bygges 

boliger på deler av friområdet, følger det krav om opparbeiding av ballplass på det resterende 

friområdearealet. På denne måten økes kvaliteten på friområdet, selv om arealet blir mindre. 

Det er flere store omkringliggende friområder. En annen viktig faktor er at Ringerike 

kommune har behov for flere boliger for vanskeligstilte. Dette forslaget ligger nært et betjent 

bofellesskap, slik at det er tilgang på lett tilsyn av disse nye boligene. Areal- og 

byplankontoret støtter derfor denne endringa.  

 

Forslagstiller for planen er Eiendomsservice Ringerike, og utførende konsulent er firmaet 

Halvorsen og Reine. 

 

Innspill til planarbeidet 

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til 

Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss 28. 

oktober 2015.  

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med 

og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt 

behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved 

høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med 

innspill til det konkrete planforslaget.. 

 

Lovhenvisninger, plantype og prosess 

Oppstart av endring av 0605_204-03 Lundveien kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-

8. For mer informasjon se www.ringerike.kommune.no → arealplaner → planer på høring. 

Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte. Det er ikke 

gjennomført politisk behandling av forslaget, da forslaget er lite omfattende. Det skal 

gjennomføres politisk 1. gangsbehandling og politisk sluttbehanding av forslaget. 

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, tlf.: 32 11 74 61 

(tilgjengelig på tirsdager)).  
 

 

Med hilsen  

  

Grethe Tollefsen  

leder areal- og byplankontoret  

 Ingeborg Faller 

 Saksbehandler 

 ingeborg.faller@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
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Hovedkomiteen for omsorg og velferd 

Kommunalsjef helse og omsorg 

 

 
 

Vedlegg 

Sendes adressater med epostadresse. Øvrige adressater kan se dokumentene på 

www.ringerike.kommune.no > Arealplaner > Planer på høring, på Servicetorget på Rådhuset eller 

få dokumentene tilsendt ved kontakt med saksbehandler. 

 

1. Materiale til oppstart, innsendt 22.09.15 

 

Adressater 

 

Internt i kommunen 

NAV Ringerike 

 

 

nina.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

Teknisk drift Ringerike kommune  jostein.nybraten@ringerike.kommune.no 

Barnerepresentanten Ringerike kommune geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

Miljøretta helsevern Ringerike kommune unni.suther@ringerike.kommune.no 

Brann og redning Ringerike kommune tollef.uppstad.buttingsrud@ringerike.kommune.n

o 

Psykiatri og rus Ringerike kommune kjellaug.myrseth@ringerike.kommune.no 

 

 

Naboer: 

NYSTRAND RUNE SLETTÅKERVEIEN 17, 3515 HØNEFOSS 
ETNAN STINE OG DANIEL 
EINANG KROKENVEIEN 12, 3515 HØNEFOSS 

CHRISTIANSEN ROBERT SLETTÅKERVEIEN 15, 3515 HØNEFOSS 

KRISTIANSEN PER MARTIN SLETTÅKERVEIEN 13, 3515 HØNEFOSS 

NILSEN MARGRETHE SLETTÅKERVEIEN 13, 3515 HØNEFOSS 

JØRGENSEN SVEIN ERIK SANDAKERVEIEN 338, 3519 HØNEFOSS 

JUNGE KNUT LORANG HØNEFOSS BRU 1 D, 3510 HØNEFOSS 

JUNGE ROBIN SOKNEDALSVEIEN 23, 3517 HØNEFOSS 

YUAN TING KANG FOSSEKALLVEIEN 2, 3515 HØNEFOSS 

HAZIRAJ ISMA OG ENVER LUNDVEIEN 3, 3515 HØNEFOSS 

JOSEPHSON GRETE LAGESHALLVEIEN 40, 3515 HØNEFOSS 

GUNHILDSØIEN MARI LUNDVEIEN 7, 3515 HØNEFOSS 

HAUGERUD MAGNUS LUNDVEIEN 7, 3515 HØNEFOSS 

 

 



Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan nr. 204-03 ”Lundveien” 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan nr. 204-03 ”Lundveien”  
 
Vedtatt av kommunestyret 26.03.92 
Mindre vesentlig endring, vedtatt 24.04.06 
Mindre vesentlig endring, vedtatt 14.11.06 
 
1. Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål (Pbl §25): De ulike formålene er vist på plankartet. 
Byggeområder      Betegnelser: 
     Bolig       BB1-2 
     Bolig/Allmennyttig     BB/A1-3 
Offentlige trafikkområder      
     Kjørevei       TV1-2 
     Annen veggrunn      TA1 
     Gang- og sykkelveg     TGS1-3    
Friområder 
     Ballplass       FL1 
     Turvei       FT1 
      
 
FORMÅLSBESTEMMELSER,  
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

2. Byggeområder 
 
2.0 Fellesbestemmelser for byggeområdene 

1. Reguleringsformål 
Områdene BB1-2 og BB/A1-3 på reguleringsplanen skal nyttes til byggeformål for 
bolig/allmennyttig formål. BB1-2 skal nyttes til enebolig. 

2. Byggehøyde 
Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 9,0 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå. For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne. 

3. Utnyttingsgrad 
Maksimalt bebygd areal (BYA) for BB/A-1 må ikke overstige 30 % av tomtens areal. 
Maksimalt bebygd areal (BYA) for BB/A-2 og BB/A-3 må ikke overstige 35 % av tomtens 
areal. Garasjer medregnes i BYA. 

4. Byggegrense 
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensen. Byggegrenser er vist på plankartet. 

5. Parkering 
Antall parkeringsplasser innenfor BB/A1-3 skal minimum være 1 biloppstillingsplass pr. 
leilighet. For BB2 gjelder parkeringsvedtekten. 
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6. Utforming 
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset 
omkringliggende boliger i form, uttrykk og materialbehandling. 

7. Utforming, plassering og høyde på gjerde 
I planområdet kan det oppføres gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, 
vegkryss osv. I frisiktsoner som er vist på plankartet, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan 
gjerde ha høyde inntil 0.5 m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og kan, bortsett fra i 
frisiktsoner, ha høyde på inntil 1.0 m. 

 
3. Offentlige trafikkområder 
 
3.1 Kjørevei 

1. Reguleringsformål 
Områdene TV1-2  skal nyttes til offentlig vei. 

2. Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som 
på forhånd er godkjent av kommunen.  

3. Vegers stigningsforhold 
Veg skal ha stigning på maksimalt 10%. 

4. Utførelse av terrengbehandling 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 
 
3.2 Annen veggrunn 

1. Reguleringsformål 
Områdene TA1 skal nyttes til annen veggrunn. 
 
3.3 Gang- og sykkelveg 

1. Reguleringsformål 
Områdene TGS1-3 skal nyttes til gang- og sykkelveg. 

2. Kjøring til boliger 
Det er tillatt med kjøring til boliger på TGS1 og TGS3. 
 
4. Friområde 

4.1 Friområde 

1. Reguleringsformål 
Områdene FL1 skal nyttes til ballplass. FT1 skal nyttes til turveger.  
 
 
5. Rekkefølgebestemmelser 

1. Brannvann 
Det kan ikke gis rammetillatelse for nye bygninger før brannvannskravet på min. 20 l/s mot 
2,0 bar er dokumentert. 

2. Snuhammer i TV2 
Snuhammer i Slettåkerveien (TV2) skal etableres før det gis brukstillatelse på nye bygninger i 
BB/A1-3. 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8928-32  Arkiv: L12  

 

Sak: 80/16 

 

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan Fastsettelse av planprogram  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Planprogram for «Kommunedelplan E16 Eggemoen– Nymoen», datert:01.08.2016 fastsettes i 

henhold til plan og bygningsloven §11-13 med følgende tillegg i punkt 7.1. Lokalt 

utviklingsmønster: «Avgrensning av nødvendig areal utredes og kartfestes.» 

Hensikten med endringen er å avklare hvilke arealer som kan utvikles uten å komme i konflikt 

med veiprosjektet. 

. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8928-27   Arkiv: L12  

 

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan 

Fastsettelse av planprogram  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Planprogram for «Kommunedelplan E16 Eggemoen– Nymoen», datert:01.08.2016 fastsettes 

i henhold til plan og bygningsloven §11-13 med følgende tillegg i punkt 7.1. Lokalt 

utviklingsmønster: «Avgrensning av nødvendig areal utredes og kartfestes.» 

Hensikten med endringen er å avklare hvilke arealer som kan utvikles uten å komme i 

konflikt med veiprosjektet. 

. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplan med tilhørende 

konsekvensutredning av ny trasè for E16 på strekningen mellom Nymoen og Eggemoen. 

Planbeskrivelsen gir føringer om hvilke temaer som skal utredes og hvordan disse vektes i 

det videre arbeidet med planen. Ny veilenke ventes å medføre bedret trafikksikkerhet på 

strekningen, trafikal avlastning av Rv.35 gjennom Hønefoss og raskere og mer forutsigbar 

reisetid på strekningen. 

Ringerike kommune var høringspart under offentlig ettersyn av planprogrammet og 

behandlet forslag til høringsuttalelse politisk.  

Statens vegvesen har justert forslaget til planprogram med bakgrunn i høringsuttalelsene og 

rådmannen anser at oversendte forslag til planprogram nå gir tilstrekkelig grunnlag for 

utarbeidelse av kommunedelplan. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Beskrivelse av saken fremkommer av saksframlegg til høring vedlegg 4 og planprogram. 

 



 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5.2016 – 1.7.2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06.2016, hvor kommunen vedtok 

høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven skal planprogram fastsettes 

av kommunen. 

Det kom inn totalt 23 merknader som er kommentert i eget notat. Der merknadene er tatt til 

følge er planprogrammet endret. Endringene er vist med gul markering i forslaget for å 

bedre synligheten. Gul markering av endringene vil bli fjernet administrativt dersom 

planprogrammet fastsettes.  

Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer til vurderingen av innspillene med unntak av 

innspill nr. 12 punkt 5. der Ola Tronrud AS ber om at det legges opp til en parallell utvikling 

av næringsparken og planlegging av ny E-16. Punktet samsvarer med kommunens vedtak 

der Statens vegvesen anmodes om snarest å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. Statens vegvesen har svart opp 

punktet med at utvikling av næringsområdet kan skje parallelt med veiplanen så lenge 

næringsområdet ikke kommer i konflikt med veikorridorene. Rådmannen anser at 

planprogrammets punkt 7.1, der det går fram at det totale arealbeslaget skal utredes, kan 

dekke opp hensynet, men at det med fordel kunne vært presisert noe nærmere slik at det går 

klart fram at dette også gjelder utstrekningen av korridorene. 

 

 

 

Endringer etter høring 

Med bakgrunn i høringen er det gjort følgende endringer av planprogrammet: 

5.4.2 Tre korridorer utredes videre. Fremtidig bruk av eksisterende veg som erstattes av ny 

veg skal belyses for alle alternativer. Tatt inn etter oppfordring fra formannskapet. 

Punkt 5.4.3 som tar for seg alternativ med å gå videre med kun ett alternativ tas ut da det er 

konkludert med at korridor 1,2 og 3 bør utredes. 

6.2.2Nærmiljø og friluftsliv. Er endret ved at det tas inn at miljødirektoratets metodikk for 

kartlegging av friluftsområder skal vurderes (etter anmodning fra Ringerike O-lag) 

6.2.5 Naturressurser. Endres ved at det tas inn at det skal beregnes direkte og indirekte 

båndleggelse av grusressurser som følge av tiltaket (etter anmodning fra Direktoratet for 

mineralforvaltning) og at hensynet til miljømålet om god økologisk tilstand i 

vannforekomster legges til grunn (Fylkeskommunen i Buskerud. 

7.1 Lokalt utviklingsmønster. Endres ved at det tas inn at konsekvenser for utvikling av 

næringsliv skal vurderes i dialog med aktørene på Eggemoen. 

8.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen. Endres ved tillegg om at regionalt 

planforum skal brukes til å presentere og drøfte kommunedelplanen før offentlig ettersyn. 

 

 

 

Økonomiske forhold 

 Planen anses ikke å få direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Planen vil 

imidlertid kunne påvirke trafikkstrømmene i og rundt Hønefoss vesentlig og vil indirekte 

kunne påvirke handel. Det må forutsettes at strekningen blir bompengebelagt noe som vil 

kunne påvirke handelsmønsteret mellom Jevnaker og Hønefoss. 

I forbindelse med fremføringen av veien vil det kunne være samdriftsfordeler ved 

fremføring av kommunal infrastruktur, f.eks. vann og avløpsrør. Dette vil kunne medføre 



besparelser i forhold til etablering av slik infrastruktur senere, men forutsetter at eventuelle 

prosjekter der samdriftsfordel kan oppnås blir bevilget nødvendige midler for 

gjennomføring. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 I tillegg til lovpålagte høringer legges det opp til informasjonsmøter i planprogrammet. 

Ettersom de ulike alternativene vil ha ulike konsekvenser vil det bli gjort en vurdering av 

behovet for informasjonsmøter med velforeninger og andre interessenter.   

 

Alternative løsninger 

 Valg av løsning innenfor korridorene som utredes vil bli gjort senere på grunnlag av 

resultatene fra utredningsarbeidet. Kommunen vil få forslag til valg av trasè til politisk 

behandling. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at fremlagte planprogram har i seg de nødvendige temaer og gir et godt 

grunnlag for utarbeidelse av forslag til kommunedelplan for E16 på strekningen mellom 

Nymoen og Eggemoen. 

Utbedring av veglenka mellom Nymoen og Eggemoen vil kunne avlaste Hønefoss sentrum 

for gjennomgangstrafikk og sammen med prosjektet Olimb- Eggemoen bedre forbindelsen 

mot Gardermoen og andre sentrale områder på nord-øst landet. Dette vil være positivt for 

Ringerike. 

Prosjektet vil også kunne få negative konsekvenser for friluftsliv og 

beboere/næringsdrivende som berøres av ny veg. Det er utfordrende å vurdere disse 

konsekvensene før endelig vegtrasè er bestemt. I tiden frem til endelig vedtak vil prosjektet 

gi en stor usikkerhet og sannsynligvis begrense mulighetene for bruken av arealer som kan 

bli berørt. Dette er svært uheldig i forhold til ønsket utvikling og rådmannen ser derfor en 

rask og god prosess som svært viktig. 

Veien vil kunne legge begrensninger på bruken av nærliggende arealer, noe som kan få stor 

betydning både for beboere, grunneiere og næringsdrivende langs traseen som blir valgt. Her 

vil det kunne oppstå interessekonflikt mellom regionale interesser om et effektivt overordnet 

veinett og mer lokale interesser om næringsutvikling, konsekvenser for innbyggere og 

tilknytningen mellom Jevnaker og Hønefoss. For å samordne interessene på en god måte 

anser rådmannen at dialog mellom partene vil være svært viktig i denne saken. 

 

Vedlegg 

Forslag til Planprogram datert 01.08.2016 

Oppsummering av merknader datert 19.08.2016 

Oversendelsesbrev. 

Protokoll behandling i Formannskapet 

Saksframlegg til høring av planprogram 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2016 

 

 

 



Tore Isaksen 

  

 

rådmann 

 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Forord 

Etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 4-1 skal det for alle regionale planer og kommuneplaner, som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke korridoralternativ som skal utredes 
videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om konsekvensutredninger. 
Dette innebærer at det i planprogrammet er beskrevet hvilke tema som skal utredes for å belyse 
konsekvensene av tiltaket.  

For å kunne vurdere alternative korridorer for ny E16, ble det gjennomført et ideseminar i november 
2015 for å skissere mulige traseer. På ideseminaret deltok politikere, lag og foreninger i tillegg til 
sentrale grunneiere. Foreslåtte traseer er i ettertid vurdert systematisk mot hverandre gjennom en 
silingsprosess. Det er utarbeidet en silingsrapport som dokumenterer ulike sider ved alternativene. 
Alternativene er rangert etter hvor godt de oppfyller målformuleringene til prosjektet. Siling av 
alternativer er gjort på et overordnet nivå og utgjør grunnlaget for forslag til hvilke korridorer som skal 
utredes videre.  

I utarbeidelsen av planprogrammet har Statens vegvesen samarbeidet med Ringerike kommune, 
Forsvaret og Forsvarsbygg, regionale etater og berørte grunneiere. Målet med samarbeidet har vært å 
få til en felles forståelse for de utfordringene som må løses lokalt og regionalt. 

Det er Statens vegvesen, som tiltakshaver for prosjektet, som har ansvaret for å utarbeide forslag til 
planprogram. Ringerike kommune som ansvarlig myndighet, fastsetter programmet.  

Oppdatert informasjon om prosjektet ligger på prosjektets nettside, 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker.  

Forslag til planprogram for ny E16 på strekningen Nymoen/Hensmoen - Eggemoen i Ringerike 
kommune lå ute til offentlig ettersyn fra 4.5.2016 til 1.7.2016.  Det kom inn 23 merknader.11 
merknader kom fra offentlige instanser, 8 fra lag og foreninger mens 4 kom fra privatpersoner. Alle 
høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i et eget notat. Der innspillene er tatt til følge, er 
planprogrammet endret. Endringene er markert med gul bakgrunnsfarge i det reviderte 
planprogrammet. 

Det vil bli avholdt offentlig møte (folkemøte) i høringsperioden. Etter at forslag for planprogram har 
vært på høring, vil Statens vegvesen sammenfatte og vurdere innkomne merknader, før forslaget med 
eventuelle endringer oversendes til sluttbehandling i Ringerike kommune.  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen – Eggemoen. 
Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker og Ringerike kommune hvor 
reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015.  

Dagens E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen tilfredsstiller ikke kravene til standard i forhold 
til vegens funksjon. I dag betjener E16 både lokaltrafikk mellom Hønefoss og Jevnaker og regional 
trafikk mellom Gardermoen/Oslo nord og indre Buskerud, Telemark og Hallingdalen/Valdres 
(Rv7/E16). 

Planlegging av strekningen startet allerede i 1969. I 1992 ble prosjektet tatt opp på nytt som del av 
utredning av ny hovedflyplass for Oslo. I 1999 ble prosjektet vurdert i forbindelse med revisjon av NTP 
for perioden 2002 – 2011.  

Etter at ny trase for E16 på strekningen Eggemoen – Olum er vedtatt, gjenstår denne strekningen for å 
få enhetlig standard som inngår i en ytre ring 4 utenom Oslo fram til Gardermoen. Realiseringen av 
prosjektet vil bidra til å reduserer reisetiden og sikre en forutsigbar fremkommelighet. Derfor ønsker 
Statens vegvesen med Ringerike kommune å starte opp planarbeidet på nytt med ordinær prosess 
etter Plan og bygningsloven som innebærer utarbeidelse av planprogram, kommunedelplan med 
konsekvensutredning og reguleringsplan.  

 Prosjektet er ikke omtalt i grunnlaget for inneværende NTP 2014 – 2023.  

1.2 Mål 

Samfunnsmål: Beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under. Hvilke virkninger 
vil prosjektet ha på miljø og samfunn.  

I nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er målene for transportpolitikken formulert. Det 
overordnende mål for transportpolitikken er: «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.»  

Det overordnede målet for E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen:  

Ny E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen skal gi en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle 
trafikantgrupper.  

 

Effektmål: Skal vise effekter som tiltaket gir brukere og omgivelsene. Eksempelvis kapasitet, 
regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser mm. Effektmål skal kunne måles over tid.  

- Bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper; færre ulykker med personskade  
- Forutsigbar- og redusert reisetid mellom Nymoen og Eggemoen 
- Redusere gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss sentrum og på fv. 241 
- Bedre transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv og regional utvikling 
- Ta vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som sandfuruskog, ravinelandskap, 

kulturlandskap og elvelandskap.  
 
Resultatmål: Skal beskrive hva som er viktige leveranser og resultater for prosjektet som f. eks. 
kostnader og ytelser. Resultatmål skal kunne måles umiddelbart etter gjennomført prosjekt.  

- Reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i 2018 
- Kryssene på strekningen skal være planskilt. Plassering av kryss og utforming av disse skal 

gjøres slik at ny veg får mest mulig trafikk og avlaster Hønefoss sentrum og fv. 241 
- Etablere et sammenhengende sykkeltilbud mellom Hønefoss og Jevnaker, og andre relevante 

lenker innenfor planområdet 
- Det skal utarbeides forslag til finansieringsløsning som grunnlag for Stortingsproposisjon 
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- Formingsveileder for E16 Nymoen - Roa skal legges til grunn for å få en sammenhengende 
utforming av vegrommet fra Nymoen i Ringerike kommune til Olum i Jevnaker kommune 

Forutsetninger: 

- Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 
søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 
gateutforming. 

- Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for evt. senere 
utbygging til 4-felt skal sikres. 

- Ivareta ytre miljø gjennom gjeldende lover, retningslinjer og interne føringer for håndtering av 
det ytre miljøet.  

- Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen 
- Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser 
 

1.3 Planprosess 

§ 4-1 i Plan og Bygningsloven slår fast at: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.» 

Planprogrammet skal gjøre rede for: 

 Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. 
 Hvilke traséalternativer som skal utredes i de neste planfasene. 
 Hvilke konsekvenstemaer i forhold til miljø, naturressurser og samfunn som må utredes i 

senere planfaser og hvordan de skal utredes. 
 Hvordan informasjon og medvirkning i senere planfaser skal gjennomføres 

Planprogrammet skal videre sikre at man i utredningene fokuserer på forhold som det er nødvendig å 
få belyst for å kunne: 

 Ta beslutningen om - og på hvilke vilkår – tiltaket kan gjennomføres 
 Foreta valg av alternativ 

Kommunen er ansvarlig myndighet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i forbindelse med 
varsling av oppstart av planarbeidet. Det er avtalt med Ringerike kommune at planarbeidet skal skje 
med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3.7 som gir kommunen anledning til å la statlig myndighet 
utarbeide og sende et planforslag på høring. Etter høring og evt. revisjon av planprogrammet, 
oversendes det til kommunen for vedtak.  

Dette Planprogrammet gjelder i utgangspunktet kommunedelplan med tilhørende 
konsekvensutredning for strekningen Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. I Planprogrammet er 
alternative traseer for ny veg vurdert. Valg av alternativer inngår som en del av Planprogrammet. 
Avhengig av hvilke innspill som kommer under høring av Planprogrammet, kan det være aktuelt å gå 
direkte til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. Hvis dette blir aktuelt, vil konsekvensutredningen 
bli utarbeidet som en del av reguleringsplanarbeidet. 

1.4 Prosjektet 

Dette planprogrammet gjelder kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for strekningen 
Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. Tiltaket innebærer at det skal bygges ny E16 fra 
Nymoen/Hensmoen og over til Eggemoplatået, hvor ny E16 kobles sammen med den planlagte E16 
mellom Eggemoen og Olum.  

Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse H5 i Statens vegvesens håndbok N100, med 
vegbredde 12,5m, fysisk midtdeler, toplanskryss og fartsgrense 90 km/t. Det skal tas høyde for at det i 
fremtiden kan være aktuelt å utvide vegen til 4 felt, og derfor skal horisontal- og vertikalkurvaturen 
søkes å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8. 
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Plassering av kryss er en viktig del av prosjektet, og det vurderes nytt kryss med E16 Ådalsvegen, mot 
Jevnaker og til næringsområdet på Eggemoen. Plassering av kryss avhenger av flere forhold, særlig 
viktig i dette prosjektet ,er hvor det er økonomisk og teknisk mulig å krysse ravinedalene i 
Nærstadamarka. 

1.5 Gjennomført ideseminar 

Som et ledd i å vurdere alternative traseer, ble det avholdt et ideseminar 17. – 18. november i 2015 på 
Sundvollen hotell. På ideseminaret deltok lokalpolitikere, representanter fra kommunene Ringerike og 
Jevnaker, regionale myndigheter, velforeninger, grunneiere og næringsinteresser. I planprogrammet 
er det jobbet videre med alternativene som ble presentert på ideseminaret.  

1.6 Avgrensning av planområdet 

Området som blir berørt av korridorvurderingen ligger mellom Nymoen og Hensmoen til Eggemoen 
der hvor ny E16 for Eggemoen-Olum er planlagt bygget.  

  

Figur 1: Avgrensning av området for korridorvurdering 

 

1.7 Vegstandard  

E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende standard.  

Fra Hensmoen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan og det er 
kun en direkte atkomst til vegen fra Nærstadmarka (privat). Strekningen har slake kurver, gul 
midtstripe og fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Det er boligfelt  nærføring til E16 ved Nymoen.  

Hensmoen 

Nymoen 
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Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60 km/t, flere 
krappe kurver og ikke noe separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er det en del spredt 
bebyggelse og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.  

Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er fartsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en separat g/s-veg 
med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T-kryss mellom E16 og fv. 35 
inn mot Hønefoss sentrum, hvor det til tider kan være kø. 

Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrket mark. Terrenget er flatt 
og oversiktlig, det er separat g/s-veg frem til avkjøringen til Nærstadmarka. Fartsgrensen er 70 km/t. 
På denne strekningen er det flere private avkjørsler, samt et kanalisert T-kryss inn til Hvalsmoen. Fra 
avkjøringen til Nærstadmarka og frem til Eggemobakkene er det flere krappe kurver på E16. 

Eggemobakken har en lengde på ca. 1,5 km og stigning på 9 %. Stigningen gjør at tunge kjøretøy får 
redusert hastighet opp bakken, samt at denne trafikantgruppen kan få problemer å komme opp 
bakken vinterstid. På toppen av Eggemobakken settes fartsgrensen opp til 80 km/t rett før avkjøringen 
til NAF-banen. E16 går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T-kryss til 
Eggemoen næringspark og T-kryss med forbikjøringslomme til Viul. Det er ikke noe tilbud til myke 
trafikanter fra avkjøringen til Nærstadmarka og til kommune-grensa til Jevnaker langs med dagens 
E16. Et alternativ for myke trafikanter er å bruke skosbilvegnettet i Nærstadmarka og på Eggemoen.  

Figur 2: Oversiktskart over planområdet med dagens vegnett.  

1.8 Arealbruk 

Ringerike kommune har et areal på ca. 1550 km², hvor skog dominerer med ca. 1200 km². Dyrkamark 
utgjør ca. 80 km² og ca. 5 km² er industri/servicetjenester (SSB).  

Antall husholdninger i Ringerike ligger på rundt 14 150 (SSB 2014). Kommunesenteret og bysenteret 
ligger i Hønefoss. 
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I Ringerike kommune er det i dag rundt 30.000 innbyggere, mens det i tettstedet Hønefoss bor ca. 
14.000 mennesker. I Jevnaker tettsted bor det rundt 4.600 mennesker. Det er betydelig utveksling av 
varer og tjenester mellom disse to tettstedene.  

Figur 3: Arealbruk i planområdet (Skog og landskap) 

Ringerike kommunes kommuneplan for 2007-2019 viser framtidig arealbruk. Det er avsatt aktuelle 
korridorer for ny E16, men disse er ikke gitt rettsvirkning, se figur 4. 
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Figur 4: Utdrag fra kommuneplankart (2007-2019) over aktuelt planområde for ny E16 (tidligere rv35)
Nymoen-Eggemoen.

Avsatte korridorer

E16
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1.9 Dagens vegtrafikk

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 mellom kommunegrensa til Jevnaker og Hensmoen er hentet fra
Norsk Vegdatabank (NVDB). Tall fra 2015 viser følgende årsdøgntrafikk på E16, se figur 5.

Figur 5: Registret trafikkbelastning på delstrekninger. Kjt/døgn (ÅDT 2015 NVDB)

På fv. 35 i gjennom Hønefoss og opp til Gummikrysset er årsdøgntrafikken 17700 kjt/d.

1.10 Kollektivtrafikk

Følgende bussruter kjører på E16 innenfor planområdet:

- Rute 701 Toso skole – Hønefoss sentrum (Opplandstrafikk).
- Rute 221 Hønefoss sentrum – Jevnaker rutebilstasjon (Brakar).
- Rute 225 Hønefoss – Knestang – Viul (Brakar).
- Rute 232 Hønefoss – Hensmoen – Hallingby – Nes i Ådal (Brakar).

Det er busslommer ved Vågård, Nymoen, Risesletta, Solbakken, Havresletta, Almebakken,
Almesletta, Hvalsmokrysset, Nærstad, Austjord, Egge og Eggemoen.

1.11 Trafikkulykker

I perioden 2005 – 2014 har det skjedd 53 trafikkulykker med personskade på E16 fra
kommunegrensen mot Jevnaker til ca. 200 m nord for T-krysset på Hensmoen. 5 ulykker har medført
at mennesker er blitt hardt skadd, mens de resterende 48 ulykkene har endt med lettere personskade.

6
2
0
0
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Totalt har 80 personer blitt skadet i de 53 ulykkene. Det har vært en fotgjengerulykke, en sykkelulykke 
og 9 mc-ulykker på strekningen.  

Tabell 1: Antall ulykker fordelt på år og alvorlighetsgrad, samt antall skadde og drepte personer fordelt 
på år og skadegrad. 

År 

Antall 
ulykker 
totalt 

Antall ulykker Antall personer 

Drept Hardt skadd Lett skadd Drepte Hardt skadde Lettere skadde 
2005 2     2     2 
2006 7   1 6   1 9 
2007 8     8     15 
2008 10   3 7   3 15 
2009 4     4     5 
2010 3     3     3 
2011 7     7     9 
2012 4     4     6 
2013 1     1     2 
2014 7   1 6   1 9 

Totalt 53 0 5 48 0 5 75 
 

 

Figur 6: Oversikt over personskadeulykker i perioden 2005 – 2014. 

De strekningene som er mest ulykkes utsatt er: 

Fra avkjøringen til Nærstadmarka til krysset ved NAF-senteret har det skjedd 18 ulykker i perioden. 
Tre av disse har skjedd ved avkjøringen til Nærstadmarka, alle påkjøring bakfra ulykker. De 
resterende ulykkene på denne strekningen er konsentrert rundt de krappe kurvene på strekningen, 
hvor 6 av ulykkene er utforkjøringsulykker og 5 er møteulykker.  
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De øvrige ulykkene har fordelt seg utover resten av strekningen, men med noen ansamlinger i krysset 
med fv. 35 Hønegata, toplanskrysset ved Risesletta og krysset på Hensmoen. Av de 53 
personskadeulykkene har det vært 18 utforkjøringsulykker og 13 møteulykker. 

 

1.12 Forurensning  

1.12.1 Støy 

Beregningene på støy er utført i programvaren Norstøy. I henhold til støyretningslinjen T-1442/12 bør 
utendørs støynivå ved støyfølsom fasade ikke overskride en døgnekvivalent på ≥55dBA (gul og rød 
støysone), og innendørs støynivå bør ikke overskride en døgnekvivalent på ≥30 dBA.   

 

Figur 7: Utdrag fra støyvarselkart for Ringerike kommune. Bildet viser beregnet støysone langs E16 
ved Nymoen. Trafikkgrunnlaget er år 2016.  

Fra Hensmoen til «Gummikrysset» og videre mot Eggemoen langs dagens E16 er ca. 30 boliger utsatt 
for støy mer enn 65 dBA (rød støysone) og ca. 50 boliger med støy mer enn 55 dBA (gul støysone). 
Området rundt Nymoen og Gummikrysset er mest utsatt for støy innenfor planområdet. 

1.12.2 Lokal luftforurensning 

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og NO2 kan være et problem i byer og 
tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon (inversjon). Luftforurensning kan blant annet gi 
luftveislidelser, økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer lukt, støv, og skitt, 
plage og nedsatt trivsel.  

Det anbefales å følge opp boligområder som ligger nærmere enn 50 meter fra veger som har en 
trafikk på mer enn 10 000 kjt/døgn (ÅDT). 

For boliger som i dag ligger langs E16 fra Hensmoen mot Gummikrysset og videre mot Eggemoen blir 
ikke utsatt for luftforurensning fra vegtrafikken som overskrider kravene i Forurensningsforskriften. 
Vegstrekningene har lavere trafikk enn 10 000 kjt/døgn og det er lite stillestående kø på disse 
strekningene.   
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1.12.3 Vannforurensning 

Ihht. Forurensingsloven har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å utøve sin virksomhet slik at 
forurensning fra vegen blir så liten som mulig. Generelle krav til planlegging og bygging av nye 
veganlegg er at det skal vurderes etablert egne oppsamlings- og rensesystem som fører til at 
forurensningen minimaliseres.  

Avrenning fra vegen til vassdrag som endrer vannkvaliteten kan påvirke det biologiske mangfoldet i og 
rundt vassdraget. Økt trafikksikkerhetstiltak som salting kan påvirke vassdrag og grunn negativt langs 
vegen. 

Nærstadmarka utgjøres av to uavhengige bekkesystemer. Den østre, Hagabekken har sitt nedbørsfelt 
tilknyttet Nærstadsmarka. Influenseområdet grenser opp mot Randselva. Hagabekken blir i dag brukt 
til å sette ut ørretsmolt for rekruttering til de lokale ørretstammene. Hagabekken hadde tidligere 
drikkevannskvalitet, men i dag er bekken forurenset av kloakk og annen overflateavrenning.  

Det vestre bekkedraget i Nærstadmarka har mindre vannføring enn Hagabekken, og på grunn av den 
lave temperaturen i vannet kan man anta at mye av vannføringen skyldes  grunnvannstilsig.  

 

1.13 Landskapsbilde 

Planområdet domineres av det store og flate Eggemoplatået som står i sterk kontrast til det intakte 
ravinelandskapet Nærstadmarka. I øst avgrenses planområdet av den meandrerende Randselva, som 
har skåret seg ned i den mektige grusmorenen. 

Eggemoen, som er Norges største grusavsetning dannet under siste istid, er relativt flat med mye 
furuskog. Dette er et ensartet område, brutt opp av Eggemoen flyplass med tilhørende 
næringsbebyggelse og Forsvarets anlegg.  

Ravinelandskapet er meget kupert og variert, men terrengformene er delvis kamuflert av tettvokst 
skog. Boligfeltet på Nymoen fra 80-tallet avgrenser området i vest. Gården Nærstad sør i ravinen 
ligger vakkert til på en høyde med utsikt mot Eggemoen. 

Noe jordbrukslandskap inngår i planområdet sør og nord for ravinen. Dødisgropene i den nordøstre 
del av planområdet danner en markert overgang fra den flate Eggemoen. 
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1.14 Kulturmiljø 

Eggemoen består av en enorm sandmorene som domineres av furuskog. Området har vært viktig for 
å skaffe ressurser fra utmarka, som vilt, tjære og ved til brensel. Dette kommer til uttrykk ved alle 
fangstgropene, tjæreanleggene og kullgropene som er kjent i området. Disse kulturminnene er fra 
perioden ca. Kr. f-.-1500 e. Kr. I utkanten av utredningsområdet i nord og sør ligger gårdsbebyggelse 
ved Egge og Vågård. Ved Vågård er det kjent automatisk fredete gravhauger fra jernalderen.  
 
Eggemoen leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten som flyplass under andre verdenskrig. I 
etterkrigstiden overtok Forsvaret området, og det ble bygget ut som standplass for 
Ingeniørkompaniet/Brigaden i Sør-Norge. Flere av bygningene i det sentrale leirområdet er fredet etter 
forskrift.  
 
Viktige kulturminner er:  

 Eggemoen leir 
 Verneverdige gårdsmiljø ved Egge 
 Gravminner ved Vågård 
 Utmarkskulturminner  

 

 

Figur 8: Utsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden som viser kjente kulturminner i området 
 

1.15  Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Disse definisjonene beskriver 
opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom og 
friluftsområder.  

Det er særlig friluftsområder som er av interesse i planområdet. Eggemoen-platået er et svært 
populært turområde. Det er etablert et løypenett både for langrenn og oppmerkede stier for fotturer. 
Terrenget er flatt og furuskogen er åpen som gjør det enkelt for alle å bruke området til rekreasjon og 
trening. Terrengsykling og turorientering er også populære aktiviteter på Eggemoen-platået.  
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Det er i dag store utbyggingsplaner på Eggemoen-platået. Den planlagte næringsparken vil 
beslaglegge deler av dagens friluftsområde. Det kan være aktuelt å gjøre område nord for Eggemoen 
leir og flyplass mer tilgjengelig for friluftsliv.  

Ravinelandskapet i Nærstadmarka er også et brukt friluftsområde. Det er særlig sykling langs 
skogsbilvegene innover Nærstadmarka som er populær.  

 

1.16  Naturmangfold 

Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag.  

Landskapet innen planområdet består i hovedsak av to landskapsregioner. Eggemoen har en relativt 
intakt furuskoglandskap (sandfuruskog), og hører med til Østlandets skogkledde åstrakter. 
Nærstadmarka med sine dype raviner hører med til «Låglandsbybygder østafjells». Kjennetegnes med 
at de ligger under marin grense (Stabbetorp et.al 1999). 

Vegetasjonen er markert forskjellig med furuskog på Eggemoen, og med opprinnelig løvskog i 
Nærstadmarka – trolig gråor-heggeskog. Tidligere har nok området vært sterkt preget av beite. I dag 
består store deler av Nærstadmarka av plantet gran (meget høy bonitet). Langs kanten av moen ut 
mot Nærstadmarka er det en mer artsrik vegetasjon som er mindre preget av lyngarter, men med flere 
næringskrevende arter. Skogen klassifiseres som en lågurtskog med furu i tresjiktet.  

Bekken i den vestre delen av Nærstadmarka antar man at det ikke er fisk, men i utløpet til Randselva 
finnes det bla.a. gjedde og flere andre fiskeslag. I Hagabekken er det registret ørret nedenfor 
«fossen» som er et vandringshinder (tidligere demning). Ringerike Sportsfiskere har lagt ut gytegruss 
og satt ut ørret i den nedre delen av Hagabekken. Det er meget beskjeden gyting av ørret fra 
Randselva, men elva tilføres årlig ny settefisk, slik at det på sikt kan bygges opp en god ørretstamme. 

Når det gjelder hjortevilt finnes det 9 kjente trekkveier for hjortevilt i forbindelse med Nærstadmarka. I 
hjorteviltregisteret under fallvilt er det siden år 2000 registret tre påkjørsler av elg mellom Hensmoen 
og Gummikrysset, og 14 mellom Gummikrysset til fylkesgrensa på Eggemoen. Påkjørsler av rådyr er 
betydelig flere enn av elg og påkjørslene er særlig konsentrert ved Alme og opp Eggemobakken.  

For fugleliv er artsmangfoldet størst nede langs elveskråningene, deretter i ravinene og relativ lav 
artsmangfold på furumoen.  

1.17  Naturressurser 

Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler er definert som naturressurser. Naturressurser omhandler 
også landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. 

Med ressursgrunnlag menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurdering av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og 
kvalitet, men ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. 

Det meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk og grusressurser 
(masseuttak).    

På Eggemoen-platået er det høyreist furuskog (sandfuruskog) som har en høy bonitet etter Skog og 
landskap sitt kartgrunnlag (NIBIO) 

Kartlegginge viser videre at Nærstadmarka også har skog med høy bonitet. Dette bekreftes i 
rapporten fra NINA oppdragsmelding 577 (1999) som beskriver skogen i Nærstadmarka med særs 
høy bonitet. Skogen i Nærstadsmarka domineres av plantet gran, men med innslag av løvskog i visse 
områder.  
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Korn og grassproduksjon innenfor planområdet ligger i dag langs dagens E16 fra Gummikrysset til 
Eggemobakken. Det er også noen mindre jordbruksområder inne i Nærstadmarka og ved Hensmoen. 
Eggemoen-platået som i dag består av sandfuruskog har et potensial for oppdyrking (NIBIO). 

Eggemoen-platået er blant Norges største grusreserver. 

1.18  Reiseopplevelse 

«Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse av område og veg sett fra vegen» (V712). 
Eggemoen og Nærstadmarka har unike landskapskvaliteter som er ønskelig å få frem for de reisende 
ved valg av linjeføring og valg av tekniske løsninger.  

1.19  Eiendomsstruktur 

Dagens eiendomsstruktur i planområdet består av 5-6 større eiendommer på Eggemoen og 
Nærstadmarka. Ved Hensmoen, Nymoen og Gummikrysset er området preget av mindre 
landbrukseiendommer, boligfelt og næringseiendommer.   

 

Figur 9: Oversiktskart med eiendomsgrenser 
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1.20 Geologi og geoteknikk

Geologisk beskrivelse av området

Området på og rundt Eggemoplatået er preget av kvartære og yngre landskapsformer. Figur 9 viser en
del typiske avsetninger som synes i landskapet, som isrenner, dødisgroper og iskontaktavsetninger. I
front av Eggemoplatået i blått vises de marine avsetningene som i dag utgjøre et stort ravinelandskap,
se fig. 10.

Kvartærgeologi

Eggemoplatået er det som vi kaller en brerandavsetning. Under den siste istiden var deler av sokkelen
og fastlands-Norge dekket av is og for ca. 9500 år siden lå selve isfronten ved Hønefossområdet. På
grunn av den store tyngden av isen, har området ligget ca. 200 m lavere enn dagens overflate slik at
havet har ligget inn over Tyrifjorden. På grunn av at salte vannmasser strakte seg inn over
Tyrifjordbassenget, ble det avsatt store mengder leire på sjøbunnen inn mot og under dagens platå på
Eggemoen. Under denne perioden lå selve istungen i Randsfjorden. Senere rykket breen fram igjen
og avsatte suksessivt grovere og grovere materiale bestående av sand og grus over den leirete
sjøbunnen. I siste fase lå isfronten ved dagens fylkesgrense og breelver avsatte grovt materiale som
stein og grus horisontalt på toppen av allerede avsatte lag. Dette topplaget varierer fra 6-7 meter i
nord til under 1 meter ved terrassekanten i sør, og utgjør de store grusressursene på Eggemoen. Den
finere sanden under det grove topplaget har en mektighet på 30-40 m. Underst ligger de marine
sedimentene som silt og leire.

Figur 10. Kvartærgeologisk kart over undersøkelsesområdet, etter Østmo et al. 1978 og Nordahl-
Olsen 1994.
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Berggrunnsgeologi

Eggemoplatået ligger midt på oslofjordforkastningen som skiller Oslofeltets kambro-siluriske bergarter
i øst og grunnfjellsbergartene i vest. Grunnfjellsbergartene består i hovedsak av sure bergarter som
gneiser, granitter og kvartsitter i tillegg til amfibolitter i nordvest. Oslofeltets sedimentære bergarter i
øst består av leirskifere sammen med kalksteiner og sandsteiner som igjen er intrudert av store
mengder syenittbergarter.

Figur 11: Figuren viser oslofeltforkastningen med grunnfjellsbergarter i vest og Oslofeltets bergarter i
øst

Grunnvannspotensiale

Ut fra undersøkelser utført av NGU vil ikke grunnvansmagasinet på Eggemoen utgjøre en
reservevannskilde til dagens hovedvannforsyning i Ringerike kommune. Det er begrenset nydanning
av grunnvann som er gitt av nedbørsinfiltrasjon. Nydanning av grunnvann kan imidlertid økes betydelig
ved kunstig infiltrasjon av råvann fra Randselva.

Geoteknisk beskrivelse av området

Det forventes at løsmasse-mektighet er svært varierende i planområdet. Marine grense ligger ca. 200
meter over dagens havnivå, dvs. stor del av planområdet ligger under marine grense.
Kvikkleireforekomst er stort sett assosiert med marine/havavsetninger under marine grense. Derfor
utelukkes det ikke faren for kvikkleire. På Eggemoen-platået består området av breelvavsetning.
Breelvavsetningene er vanligvis velgraderte og godt drenerende. De har relativt god bæreevne, som
også har god grav- og spuntbarhet. Likevel, vegbygging i slike avsetninger krever tiltak som
erosjonssikring av skjæringer, god drenering og frostsikring.

I Nærstadmarka består området av tykk havavsetning, hovedsakelig silt og leire. Landskapet er
betydelig ravinert. Området «Almemoen» i Nærstadmarka er kartlagt som middels faregrad og
risikoklasse 3 ihht. NVEs kvikkleiresoner. NVEs kartlegging av kvikkleiresoner er en kvalitativ metode
basert på grunnlag av topografiske, geotekniske og hydrologiske kriterier. Faregradskartleggingen
dekker ikke alle områder med skredfare.
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Stabilitetsforhold og behov for sikringstiltak må avklares så tidlig som mulig i planprosessen. Det er 
viktig at grunnundersøkelsene tilpasses utviklingen av planene. Behov for detaljkunnskap om 
grunnforholdene øker etter som planene tar form. I kommunedelplanen vil det være nødvendig å 
utføre forundersøkelser av grunnforholdene slik at fundamentering og utforming av nødvendige 
byggverk avklares i prinsipp for at kostnadene kan anslås. 

 

1.21  Skred og flom 

Det er skredfare i deler av planområdet. Overgangen mellom Eggemoen-platået og Nærstadmarka har 
fare for skred/utglidninger. Her er det viktig å bevare vegetasjonen for å forhindre utglidninger.  

Det er ingen fare for skred på Eggemoen, siden dette området er flatt og grunnen består av grus og 
sand.  

Det er ikke registrert flomutsatte områder i planområdet. 

2 Gjeldende rammer og premisser 

2.1 Rikspolitiske/statlige retningslinjer (RPR) 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
 Redegjør for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging  
 Klargjør viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen  
 Peker på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen 
  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Fortetting og arealøkonomisering, knutepunktutvikling og 
senterutvikling i forbindelse med videre utbygging (bolig og næring understrekes som særlig viktig 
relatert til transportplanlegging, blant annet for å kunne begrense transportbehovet). Det skal legges til 
grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på 
tvers av kommunegrensene. 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det 
fysiske miljø. På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige planprosesser og får 
mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den 
grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. 

RPR for vernede vassdrag 

Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet gjaldt i 
utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene heller ikke 
må undergraves av andre inngrep. RPR gjelder for hundremetersbeltet og for spesielt verdifulle 
områder utenfor dette som har betydning for vassdragets verneverdi. RPR angir ulike klasser av 
områder med ulikt forvaltningsregime, etter hvor tett bebygd og påvirket områdene er. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging (fastsatt 04.09.09) 

Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:  

 Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

 Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 
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 Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp 

2.2  Meldinger fra Stortinget 
 
St.meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Stortingsmeldingen «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens viktigste 
dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. 

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av 
landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra til 
reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte 
på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en 
trygg og effektiv trafikkavvikling. Gjennom mer langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål 
for lokal og regional utvikling forenes med mål for bevaring av landskaps-, natur- og kulturverdier. 

St.meld. nr. 29 (96-97): Regional planlegging og arealpolitikk  

Stortingsmeldingen om regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å prioritere 
overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at Norge har en lav 
befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar mark. Mesteparten av våre 
utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og skaper konflikter mellom ytterligere 
konsentrasjon og jordvern.  

Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative areal og 
transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i planprosessene 
og gi et bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak. Følgende premisser skal tillegges større vekt i 
planleggingen: 

 Hensyn til biologisk mangfold 
 Hensyn til utbyggingspolitikk og transportsystem 
 Hensyn til jordvern 
 Hensyn til estetikk og landskapsbilde 
 Hensyn til funksjonshemmede 

 

2.3   Aktuelt lovverk 

 Plan- og bygningsloven 
 Forurensningsloven 
 Kulturminneloven 
 Vannressursloven 
 Viltloven 
 Jordloven 
 Skogbruksloven 
 Vegloven 
 Naturmangfoldloven 
 Lakse- og innlandsfiskeloven 
 

2.4   Nasjonal transportplan 

E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen står ikke omtalt i inneværende planperiode. Det er heller ikke 
nevnt som et eget prosjekt i forslaget til NTP 2018 - 2027 som kom 23.mars 2016. 
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2.5 Fylkesplaner mv 

 Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 
 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 
 Landbruksplan for Ringerike kommune, vedtatt 26.06.05. (Herunder jordpolitisk arealvurdering) 
 Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling (2015 – 2020). 
 E16 Skaret – Hønefoss, Forprosjekt for Helgelandsalternativet vedtatt 5.2.2016 

2.6 KVU 

 KVU Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker  
 KVU/KS1 for framtidig transportsystem i Hønefossområdet 
 

2.7 Kommunale planer 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt 30.04.2015 
 Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 

2.8 Reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner:  

 Reguleringsplan for Eggemoen industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.2007 (PlanID 
0605_272-03) 

 Detaljregulering for E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015 (PlanID 0605_388 og 389) 
 Reguleringsplan for Trollmyra Avfallsplass, vedtatt 26.09.1991 (PlanID 0605_209) 
 Reguleringsplan for NAF anlegg Eggemoen, vedtatt 23.05.1996 (PlanID 0605_238) 
 Reguleringsplan for Eggemoen nærøvingsområde, vedtatt 28.02.1991 (PlanID 0605_208) 
 Reguleringsplan for Ringerike skyte- og øvingsfelt, vedtatt 29.09.1994 (PlanID 0605_229) 

Reguleringsplaner under arbeid:  

 Områderegulering for Eggemoen Aviation and Technology park (PlanID 0605_367) 
 Områderegulering for næring/industri på Eggemoen (PlanID 0605_375 

Annet 

 Prosjekt for planskilt kryss ved Eggemoen flyplass 

2.9 Andre føringer 

 Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen 
 Energi og klimaplan for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.  
 Den europeiske landskapskonvensjon 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.06.2015) 

 
 De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig 

at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den kommende perioden for å 
bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk. 

 Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og 
hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom 
planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og 
kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.  
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3. Beskrivelse av tiltaket 

3.1    Vegstandard 
E16 inngår i riksvegnettet. Standard på ny veg fastsettes ut i fra kravene i Statens vegvesens håndbok 
N100 Veg- og gateutforming, hvor prognose for framtidig trafikk på vegnettet og vegens funksjon er 
premissgivende.  

Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. 
Minimumskurvatur etter vegnormalene kan benyttes der det er behov i forhold til terrengform, 
arealbruk og andre ikke-prissatte konsekvenser. Vegnormalene er premiss og eventuelle fravik fra 
disse skal godkjennes av Vegdirektoratet, eventuelt av regionvegsjefen for mindre avvik. 

Ny veg skal dimensjoneres for en trafikkbelastning 20 år fram i tid sett i forhold til forventet åpningsår. 
Med bakgrunn i at åpningsår ikke er avklart har vi brukt prognoser for 2040 som dimensjonerende. 
Dette for å ta høyde for framtidig trafikkutvikling. Dimensjonering av ny E16 er basert på trafikkdata fra 
en regional trafikkmodell for region sør. Trafikkgrunnlaget på ny E16 20 år etter åpningen er i sjiktet 8-
12 000 kjt./døgn (ÅDT, årsdøgntrafikk). På basis av vegens funksjon og trafikkgrunnlag skal det ihht. 
vegnormalene legges til grunn en standard med to felt med fysisk midtdeler samt nødvendige 
forbikjøringsfelt (dimensjoneringsklasse H5).  

 

Figur 12: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 
6000-12 000 og  fartsgrense 90 km/t (mål i m). 
 

 

Figur 13: Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter 

Ny veg vil inngå som en del av en «ring 4» rundt Oslo i tillegg til at det vil få en ringvegfunksjon rundt 
Hønefoss. Derved vurderes strekningen til å kunne få mer trafikk enn en ren vekstfaktorprognose som 
bygger på en årlig vekst ut i fra økning i befolkning og arbeidsplasser skulle tilsi. Derfor skal ny 
veglinje tilpasses horisontal- og vertikalgeometri til dimensjoneringsklasse H8, som er en 4-felts veg 
med fartsgrense 100 km/t.  

Vegen skal ha midtdeler med midtrekkverk. Det bør anlegges minst to strekninger med 
forbikjøringsfelt pr 10 km i hver retning. Forbikjøringsfeltene bør være minst 1 km.  



24 

 

I henhold til vegnormalen skal veger i dimensjoneringsklasse H5 (H8) ha planskilte kryss. Fotgjengere 
og syklister skal ha et trygt tilbud innenfor planområdet. Kryssinger med ny E16 skal være planskilte 
og anlegges på steder der det naturlig er størst kryssingsbehov. Dette gjelder også for adkomst mot 
friluftsområder mv. Planskilte kryssinger må også etableres med tanke på landbruksdrift. 

Eventuelle viltkryssinger skal etableres ihht. Statens vegvesens håndbok 242 Veger, dyreliv og vilt. 

4. Alternativer 

4.1 Beskrivelse av traséer fra ideseminaret 

I november 2015 ble det avholdt et ideseminar for å få frem forslag til traséer og kryssplasseringer for 
ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen. Ideseminaret endte opp med forslag til 5 hoved 
traséer/korridorer mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. For alternativ 1 forelå det imidlertid 4 
forskjellige alternativer mellom vestenden av flyplassen på Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. I 
ettertid er alternativ 1 A og 1 B slått sammen til en korridor ettersom de lå så nære hverandre, slik at 
det er tre forskjellige alternativer for alternativ 1. Videre følger en kort beskrivelse av de ulike 
alternativene. Oversikt over de ulike alternativene kan ses på figur 13. 

 

Figur 14: Alternative traseer foreslått på ideseminar 
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4.2 Beskrivelse av alternativene 

Alternativ 1 a/b 

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16 
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne 
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16 
legges om. Ny E16 fortsetter så videre vestover mot Hamborg, hvor den går over den dyrka marka 
frem til ravinedalene i Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en 
høydeforskjell på ca. 90 m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka 
marka på Nedre Snaret. Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på 
en ny bru videre vestover mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en 
lengde på ca. 700 m. Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved 
Nymoen bygges det et nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres. 

  

Figur 15: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 a/b 

Alternativ 1 c 

Alternativ 1 c starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16 
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne 
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16 
legges om. E16 fortsetter videre i retning nordvest forbi Hamborg og gjennom sandfuruskogen på med 
Eggemoplatået. Dette er et mye brukt friluftsområdet, og E16 vil krysse flere turstier og skogsbilveger 
som må legges om. E16 blir liggende på østsiden av ravinedalene i Nærstadmarka, før den krysser på 
bru over i nordenden av ravinedalene. Brua vil ha en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av 
hvor ravinedalene krysses. E16 vil så krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på 
eksisterende E16 i et nytt toplanskryss nord for Nymoen. 

 
Figur 16: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 c 
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Alternativ 1 d  

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16 
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne 
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16 
legges om. Herfra senkes E16 ned i terrenget og blir liggende på nordsiden av eksisterende E16, for 
så å komme ut på den dyrka marka til Oddvar Røysi. E16 fortsetter så over dyrka mark i retning 
sørvest frem til kanten på ravinedalene. Her stuper terrenget ned mot Hagabekken, og E16 krysser 
derfor ravinedalene på en ca. 450 m lang bru, før den lander på en rygg nord for Nærstad gård. E16 
krysser så den dyrka marka til Nærstad gård og bekken som går langs den dyrka marka, før den stiger 
oppover mot et nytt toplanskryss på Nymoen. 

  

Figur 17: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 d 

Alternativ 2 

Dette alternativet starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen 
flyplass. E16 går så inn i furuskogen på østsiden av flyplassen, før den går ned i kulvert under 
rullebanen på flyplassen. Kulverten får en lengde på ca. 1100 m, hvor vegen kommer opp i dagen rett 
øst for adkomstvegen inn til forsvaret. Adkomstvegen må legges over eller under den nye E16. Videre 
fortsetter vegen gjennom sandfuruskogen i retning sørvest mot Hamborg, hvor den krysser flere 
turstier og skogsbilveger. Ved Hamborg går E16 over dyrka mark frem til ravinedalene i 
Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en høydeforskjell på ca. 90 
m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka marka på Nedre Snaret. 
Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på en ny bru videre vestover 
mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en lengde på ca. 700 m. 
Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved Nymoen bygges det et 
nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres. 

  

Figur 18: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 2 
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Alternativ 3 

Alternativ 3 starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen flyplass, 
hvor det blir kobling til lokalvegene mot Jevnaker og Hønefoss. Videre vil ny E16 gå i kulvert på ca. 
600 m under rullebanen på Eggemoen, for så å komme opp nord for eksisterende bygninger på 
vestsiden av rullebanen. Herfra går vegen gjennom furuskogen på eiendommen til Tronerud 
Engineering AS, før den krysser adkomstvegen inn til forsvaret. Dette medfører at adkomstvegen til 
forsvaret må legges over eller under ny E16. Videre går ny E16 vestover gjennom sandfuruskogen på 
Eggemoen, hvor den krysser flere turstier. E16 krysser så østre del av ravinedalene i Nærstadmarka 
på en bru med en lengde på ca. 900 m. Traséen kommer så inn på nordsiden av Nedre Snaret, hvor 
den blir liggende i skogkanten nord for den dyrka marka. Videre fortsetter E16 vestover på en ny bru 
med en lengde på ca. 700 m mot et nytt toplanskrysset på Nymoen.  

  

Figur 19: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 3 
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Alternativ 4 

Dette alternativet kobler seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m øst for dagens 
E16. Traséen fortsetter så i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss der 
traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen. På 
nordsiden av flyplassen svinger vegtraseen mot vest, hvor den følger den tiltenkte taksebanen til 
Eggemoen flyplass. Her blir E16 liggende i eiendomsgrensen mellom forsvaret og Tronerud 
Engineering AS, noe som gjør at vegen blir liggende innenfor hensynssonen til forsvaret. I enden av 
taksebanen vil E16 krysse adkomstvegen inn til forsvarets eiendom. Herfra går vegen rett vestover 
gjennom sandfuruskogen på Eggemoen og bort til nordenden av ravinedalene i Nærstadmarka. Dette 
er ett mye brukt friluftsområde, og det vil derfor være behov for å sikre god tilgang til området. Vegen 
vil så svinge seg rundt nordenden på ravinedalene i Nærstadmarka, hvor den vil krysse skogsbilveger 
og Hagabekken. På grunn av store høydeforskjeller i ravinedalene vil det være behov for en bru, 
antagelig med en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av hvor ravinedalene krysses. E16 vil så 
krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på eksisterende E16 i et nytt 
toplanskryss nord for Nymoen. 

  

Figur 20: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 4 
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Alternativ 5 

Som alternativ 4 vil dette alternativet koble seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m 
øst for dagens E16, og fortsette i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss 
der traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen. 
Traséen fortsetter så på nordsiden av Eggemoen flyplass, hvor den må krysse jernbanesporet som 
går til industriområdet på Bergermoen. Herfra fortsetter traséen vestover gjennom furuskogen på 
nordsiden av forsvarets eiendom. Dette er et friluftsområdet med mange turstier og skogsbilveger som 
den nye vegen må krysse. Det vil derfor være behov for å etablere flere underganger/overganger for å 
opprettholde tilgangen til friluftsområdet og marka forøvrig.  

Traséen fortsetter vestover mot Vågårdsåsen, hvor den blir liggende på nordsiden av Spenncon sin 
fabrikk på Hensmoen. Nord for fabrikkområdet har Ringerike Skytterlag en skytebane. Hvis 
skytebanen skal bevares må vegen legges på nordsiden av skytebanen. Vegtraséen må da krysse 
gjennom en kolle i Vågårdsåsen, hvor det blir behov for enten tunnel eller høye skjæringer. Videre må 
vegtraséen krysse bekken/elva Væla, samt at traséen går over Setervadmyra, før den kobler seg på 
eksisterende E16 nordvest for Hensmoen. Her etableres et nytt toplanskryss med tilknytning mot E16 
mot Valdres og sørover mot Hønefoss. 

  

Figur 21: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 5 

5. Siling av alternativer  

På ideseminaret for ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen ble det foreslått 7 korridorer for 
plassering av ny E16. Målet med silingen har vært å redusere antall korridorer ned til 3 – 4 mulige 
løsninger. Silingsprosessen har bestått av flere faser. 

Alle alternativer som kom frem under idedugnaden i 2015 er vurdert opp mot et sett kriterier. 
Vurderingene som er gjort for hvert enkelt alternativ er dokumentert i et eget silingsnotat. 
Silingsnotatet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med Planprogrammet 

5.1 Metode 
Korridorene ble vurdert i et eget evalueringsverktøy som er kalt «Faglig intern beslutningsmodell». 
Modellen kombinerer alternative løsninger med vektede kriterier.  

Kriterier: 

Det velges ut kriterier som korridorene skal vurderes opp mot. Dette for å sikre en så bred faglig 
vurdering som mulig, og at sentrale problemstillinger knyttet til valg av korridor blir belyst. Kriteriene er 
vektet innbyrdes i forhold til hvor viktige de vurderes å være i forhold til hverandre i dette prosjektet. 
Det ble valgt en skala fra 1 til 4, hvor 4 er rangert som viktigst. I prosjektet er det forutsatt at 
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Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet som foregår her i dag er flyttet til 
nord for flyplassen. Dette er årsaken til at f.eks. nærmiljø og friluftsliv er gitt vekting 2.  

Vurdering av alternative løsninger: 

Konsekvensene innen de ulike kriteriene skal vurderes skjønnsmessig slik at det er den relative 
forskjellen som er viktig, og ikke hvor bra de er i forhold til nasjonale og regionale kriterier. 
Vurderingene er overordnede og baseres på prinsipper. Alle konsekvenser vurderes ut fra faglige 
kriterier etter en skala fra – 4 til + 4. Følgende beskrivelse er gitt for de ulike karakterene: 

4 = meget stor positiv konsekvens 
3 = stor positiv konsekvens 
2 = middels positiv konsekvens 
1 = liten positiv konsekvens 
0 = lite/intet omfang 
-1 = lite negativt omfang 
-2 = middels negativt omfang 
-3 = stort negativt omfang 
-4 = meget stort negativt omfang 

Resultat: 

Vektingen av kriterier og verdiene som settes for hver korridor multipliseres sammen til en karakter. 
Etter at alle verdier er satt regnes totalsummen og gjennomsnittskarakteren sammen for hver korridor. 
Ut fra totalsummen lages en rangert liste over hvor gode korridorene er vurdert å være. 

5.2 Silingskriterier 

Følgende kriterier ble brukt i silingen av alternative korridorer: 

Kriterier Beskrivelse Vekt 
Naturmangfold Naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har 

betydning for dyrs og planters levegrunnlag. Det er ikke registrert 
svært viktige naturtyper eller enkeltarter i planområdet (Naturbase og 
Artsdatabank), og derfor har dette fått vekt 2. 

2 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. Definisjonene beskriver opphold 
og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 
uteområder, byrom og friluftsområder. I prosjektet er det forutsatt at 
Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet 
som foregår her i dag er flyttet til nord for flyplassen. Nærmiljø og 
friluftsliv har derfor fått vekt 2. 

2 

Kulturmiljø og 
kulturminner 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, 
tro eller tradisjon til.  Med kulturmiljøer menes områder hvor 
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng 
som for eksempel bygningsmiljøer i byer og tettsteder og jordbrukets 
kulturlandskap. Begrepet kulturlandskap kan brukes nært synonymt 
med kulturmiljø, og er et uttrykk for landskapets historiske innhold, 
slik dette kommer til uttrykk gjennom spor av menneskelig aktivitet for 
eksempel i et landbrukslandskap. I prosjektet er det forutsatt at store 
deler av Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og derfor 
forutsettes det at kulturminnene er frigjort og kriteriet får vekt 1.  

1 

Landskapsbilde Tema landskapsbilde brukes i denne sammenheng som en 
betegnelse på de visuelle og estetiske kvalitetene i landskapet.  
Begrepet omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet og det 
mer bebygde landskapet eller byen.  Landskapsbilde dannes av de 
ulike mønstrene i landskapet med landformen/terrengformen som 
ramme.  Innholdet i bildet dannes av de ulike landskapselementene 
som vegetasjon, bebyggelse, elver og vann. Til sammen danner 

3 
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disse mønstrene visuelle kvaliteter som synliggjøres i form av 
vertikale skiller, landemerker, knutepunkter, områder, skala, åpenhet, 
tetthet og retninger.  Kombinasjonen og samspillet mellom mønster 
og enkeltelementer avgjør den visuelle og landskapsestetiske 
kvaliteten på området. Landskapet på Eggemoplatået og i 
ravinedalene i Nærstadmarka har høy verdi, og er derfor gitt vekt 3. 

Naturressurser Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i 
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler er 
definert som naturressurser. Naturressurser omhandler også 
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. Det 
meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk 
og grusressurser (masseuttak). Deler av arealene i planområdet er 
planlagt omgjort til næringsarealer. Det er lite dyrket mark som blir 
påvirket, samt at det er mulig å drive skog under eventuelle bruer. På 
grunn av dette får kriteriet vekt 1. 

1 

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet går på vegsystemets muligheter til å unngå 
trafikkulykker i forhold til alle trafikantgrupper. Både ny E16 og 
eksisterende E16 er tatt med i vurderingen. Et av hovedmålene for 
prosjektet er å redusere antall trafikkulykker med personskade. 
Kriteriet får derfor vekt 4. 

4 

Linjeføring Herunder vurderes horisontal- og vertikalgeometrien og samspillet 
mellom disse. På nåværende stadium er ikke linjene detaljert, og det 
er derfor gjort en grov skjønnsmessig vurdering at kriteriet. Ny veg 
skal bygges som H5-veg, med horisontal- og vertikalkurvatur for H8-
veg. Alternativene går i relativt uberørt terreng, og det anses som at 
det er gode muligheter for å få til tilfredsstillende linjeføring i alle 
alternativene. Kriteriet får derfor vekt 1. 

1 

HMS / 
Anleggsteknikk 

Herunder vurderes forhold som påvirker sikkerheten i 
anleggsgjennomføringen knyttet til sprengning, kryssinger, 
masseflytting, behovet for midlertidige vegomlegginger for 
eksisterende trafikk gjennom området med de ulemper det medfører 
for trafikantene m.m. HMS har høyest prioritet i 
anleggsgjennomføring, og vil bli prioritert like høyt uavhengig av 
korridorvalg. Det er derfor ikke utslagsgivende for valg av korridor i 
dette prosjektet. Kriteriet får derfor vekt 2. 

2 

Anleggskostnader Det gjort en grov kostnadsberegning av hva de ulike alternativene vil 
koste. Det er et ønske at anleggskostnadene blir så lave som mulige, 
og derfor får dette kriteriet vekt 3. 

3 

Driftskostnader Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av hva det vil koste å drifte 
de ulike alternativene når vegen er ferdig. I dette inngår utstyr, 
konstruksjoner, innkjøp, varighet etc. Det er et ønske at 
driftskostnadene blir så lave som mulige, og derfor får dette kriteriet 
vekt 3. 

3 

Grunnforhold Med bakgrunn i NGU sine berggrunn og løsmassekart er det gjort en 
skjønnsmessig vurdering av hvordan grunnforholdene vil påvirke de 
ulike alternativene. Grunnforholdene påvirker anleggskostnadene, 
anleggsgjennomføring og muligheten for å få gjennomført prosjektet. 
Kriteriet har derfor fått vekt 3. 

3 

Reisetid Det er sett på hvor lang reisetiden er mellom fylkesgrensen i Oppland 
og til toplanskrysset på Risesletta for alle alternativene. Dette betyr at 
for f.eks. alternativ 5 så inkluderer dette ny veg og eksisterende E16 
fra nord for Hensmoen til Nymoen. Reisetiden påvirker hvor mye 
trafikk som blir overført til ny veg, og derfor er det viktig at reisetiden 
blir kortest mulig. Redusert reisetid er et av hovedmålene i prosjektet 
og derfor får dette kriteriet vekt 4. 

4 

Avlaste Hønefoss Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
gjennom Hønefoss sentrum. Ett av hovedmålene for prosjektet er å 
avlaste Hønefoss sentrum for trafikk, og derfor har dette kriteriet fått 
vekt 4. 

4 
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Avlaste fv. 241 Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden
på fv. 241. Standarden på fv. 241 er dårlig og derfor er det viktig at
trafikkmengden på denne vegen blir redusert mest mulig. Kriteriet har
derfor fått vekt 3.

3

Tapt næringsareal Her er det gjort en vurdering av hvor mye næringsareal som går tapt i
de ulike alternativene. Eggemoplatået er regulert til næring, og det er
et potensialet for mange arbeidsplasser her. Det er derfor viktig for
kommunen at minst mulig av de fremtidige næringsarealene blir
berørt, og derfor har dette kriteriet fått vekt 3.

3

5.3 Siling og sammenstilling

Tabell 2: viser karaktersetting og vekting av alternativene i forhold til konsekvenseområde

og kriterier. Gjennomsnittskarakter er også oppgitt.

KonsekvensområdeKriterie VektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vekt

Konsekvenserformiljø Naturmangfold 2 -4 -8 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -2 -4 -2 -4
Nærmiljøogfriluftsliv 2 0 0 -1 -2 0 0 0 0 -2 -4 -1 -2 -3 -6
Kulturmiljøogkulturminner1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Landskapsbilde 3 0 0 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -1 -3 0 0 -2 -6

KonsekvenserfornaturresurserLandbruk,skog,grus 1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2
SamfunnsmessigekonsekvenserTrafikksikkerhet 4 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 2 8 0 0

Linjeføring(geometri) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
HMS/anleggsteknikk2 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -1 -2 -1 -2 0 0 0 0
Anleggskostnader3 -2 -6 2 6 -2 -6 -4 -12 -3 -9 3 9 2 6
Driftskostnader 2 0 0 1 2 0 0 -3 -6 -2 -4 1 2 2 4

AndrekonsekvensområderGrunnforhold 3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -1 -3 0 0
Reisetid 4 4 16 2 8 4 16 4 16 4 16 3 12 1 4
AvlasteHønefoss 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0
Avlastefv.241 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0
Taptnæringsareal 3 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -4 -12 -3 -9 0 0
Grunnervervskostnader1 2 2 -2 -2 2 2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 2 2
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Etter at alle kriteriene er vurdert på de ulike alternativene kommer alternativ 4 best ut, med en 
totalscore på 34. Det er spesielt på landskapsbilde, anleggskostnader, HMS/anleggsteknikk og 
avlasting av Hønefoss hvor alternativ 4 scorer høyt. Alternativ 4 scorer i tillegg relativt bra på reisetid, 
avlaste fv. 241 og trafikksikkerhet. Det er kun for naturressurser alternativ 4 er vurdert å være dårligst 
av alternativene, men da sammen med flere andre alternativer. I tillegg kommer alternativ 4 dårlig ut i 
forhold til tapt næringsareal. 
 
Alternativ 1 a/b er vurdert som det nest beste alternativet. Dette er det korteste alternativet og scorer 
derfor høyt både på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. 1 a/b scorer i 
tillegg bra på kriteriene nærmiljø og friluftsliv og landskapsbilde. 1 a/b går på to lange bruer over 
ravinedalene, noe som gjør at anleggskostnadene blir vesentlig høyere enn i alternativ 4. I tillegg 
vurderes grunnforholdene og anleggsgjennomføringen som utfordrende i dette alternativet. Dermed 
blir alternativet rangert lavere enn alternativ 4.  
 
På tredje- og fjerdeplass kommer alternativ 1 c og 1 d. Det er spesielt på trafikksikkerhet, reisetid, 
avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk hvor disse alternativene scorer høyt. Forskjellen mellom disse 
alternativene ligger hovedsakelig på anleggskostnader, hvor det er behov for å bygge to lange bruer i 
alternativ 1 d, mens det antagelig kun blir behov for en kort bru i alternativ 1 c. I tillegg skiller det en 
del på reisetid, hvor 1 c får dårligere score som følge av at 1 c er en del lenger enn 1 d. 
 
Alternativ 2 og 3 vurderes å ha dårligere måloppnåelse enn alternativene over. Begge alternativene 
scorer høyt på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. Årsakene til dette er 
at de er relativt korte og mye av trafikken på eksisterende E16 blir overført til ny veg. Begge 
alternativene blir svært dyre å bygge og får høyere driftskostnader ettersom det i begge alternativene 
er behov for lange bruer over ravinedalene, samt lange kulverter under flystripa på Eggemoen. 
Alternativ 3 scorer i tillegg veldig dårlig i forhold til tapt næringsareal, ettersom denne kommer til å 
beslaglegge store arealer hos Tronrud Engineering. Begge alternativene går over ravinelandskapet 
hvor grunnforholdene er vurdert som utfordrende. Alternativ 2 vil i tillegg mest sannsynlig berøre 
Eggemoen leir som er et fredet kulturminne, og får derfor dårligst score på kriteriet kulturmiljø og 
kulturminner. 
 
Lavest score får alternativ 5 med – 2 poeng. Hovedårsaken til at dette er fordi veldig lite av trafikken 
på eksisterende E16 vil bli overført til ny E16. Dette gjør at alternativ 5 scorer lavest på kriteriene for å 
avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. Alternativ 5 er også det lengste alternativet, noe som gjør at 
den får lavest score i forhold til reisetid. I dette alternativet vil ny E16 påvirke friluftslivet i stor grad, 
ettersom E16 blir liggende i det området hvor det er tenkt at friluftslivet skal flyttes til, når 
Eggemoplatået blir utviklet til næringsarealer. Grunnforholdene er imidlertid vurdert som best i 
alternativ 5, ettersom ny E16 blir liggende i områder som ligger over den marine grense.  
 

5.4 Anbefalte korridorer som skal utredes videre 

5.4.1 Alternativer som foreslås at ikke blir tatt med videre 

Alternativ 2 og 3 ønsker Statens vegvesen ikke å gå videre med da disse vil bli svært dyre (lange 
kulverter under flyplassen og lange bruer over Nærstadmarka), i tillegg vil alternativ 2 kunne komme i 
konflikt med den vernede militærleieren. Begge alternativer legger beslag på næringsarealer på 
Eggemoenplatået. 

Alternativ 5 kommer relativt gunstig ut med hensyn til kostnader og naturmiljø, men alternativet vil gi 
liten avlastning av dagen E16 Hønefoss sentrum eller fv. 241. Statens vegvesen ønsker derfor heller 
ikke å ta med dette alternativet videre. 

Av de vurderte korridoralternativene ser prosjektet to alternative scenarier for valg av alternativer som 
skal tas med i det videre planløpet. 

Alle alternativer starter i et fremtidig planskilt kryss med kobling til den nye strekningen Eggemoen – 
Olum og adkomst til jevnaker. Det er enda ikke tatt stilling til valg av krysstype. I prinsippet står man 
igjen med 3 korridorer, se figur 22. 



34

5.4.2 Tre korridorer utredes videre

For alle korridorer skal fremtidig bruk av eksisterende veg som erstattes av ny veg belyses.

Korridor 1: Følger dagens E16 på sørsiden av flyplassområdet. Deretter går de i en eller annen trase
over utløpsområdet i ytterkanten av Nærstadmarka, se figur 22. Det må etableres et planskilt kryss
med Ådalsvegen mot Valdres ved Nymoen. Nærstadmarka er et svært krevende terreng å krysse. Det
er svært store høydeforskjeller mellom bunn og topp i ravinelandskapet. Det meste av området ligger
under den marine grensen og dermed er det fare for at det kan være kvikkleire i grunnen.
Alternativene er imidlertid de som trekker mest trafikk fra dagens E16 og avlaster dermed Hønefoss
og fv. 241 best. Alternativene kommer også best ut mht. reisetid. I prinsippet dekker denne korridoren
til alle alternativene 1a, 1b og 1d, se figur 14.

Korridor 2: Dekker alternativ 1c, se figur 14 og 22. Følger dagens E16 på sørsiden av flyplassområdet.
Deretter platåkanten rundt det meste av Nærstadmarka, krysser denne i overgangen mellom
grusavsetningen og starten på Nærstadmarka. Dette alternativet kobles på Ådalsvegen mot Valdres i
Hen området, og følger dagens E16 til Nymoen-krysset.

Korridor 3: Krysser flyplassen på nordsiden av flystripa og følger taksebanen over mot kanten til
Nærstadmarka. Deretter følger den traseen til alternativ 1c over mot et nytt kryss på Hen og videre
langs dagens E16 til Nymoen-krysset. Alternativet trekker til seg nesten like mye ny trafikk som de
korteste, men blir ca. 2 km lengre enn de korteste alternativene.

Figur 22: Skravert areal markerer anbefalte korridorer 1, 2 og 3 som skal vurderes videre i arbeidet
med konsekvensevurderingen- og kommunedelplanen. Deler av strekningene er lik for alternativene

6. Tema for konsekvensutredning

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt
vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.

Konsekvensutredningen skal belyse ulike konsekvenser av alternative vegløsninger og danne
grunnlag for valg av et evt. flere alternativ som det utarbeides kommunedelplan for. Grunnlaget for

Korridor 1

Korridor 2

Korridor 3
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utredningen er en samfunnsøkonomisk analyse som tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-
prissatte konsekvenser. I tillegg vurderes netto ringvirkninger. Konsekvensene for de 
beslutningsrelevante temaene skal beskrives i tråd med Statens vegvesens Håndbok V712 (tidligere 
Hb140) - Konsekvensanalyser. Konsekvensutredningen skal utføres etter Plan- og bygningslovens § 
4-2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredning, samt ulike rundskriv og veiledere fra 
Miljøverndepartementet.  

I dette planprogrammet har man tilstrebet å fokusere på de problemstillinger og temaer som er mest 
relevante i forhold til et beslutningsgrunnlag for kommunedelplanen, i tillegg til forhold som skal 
utredes nærmere før behandlingen i kommunene. 

 

6.1 Prissatte konsekvenser 

Mange konsekvenser kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisene dannes i et marked for kjøp 
og salg. Verdisetting av andre konsekvenser er et resultat av studier av betalingsvillighet for å oppnå 
et gode. De prissatte konsekvensene beregnes som bruttokostnader (markedspriser inkl. skatter og 
avgifter) for å kunne belyse fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper.  

 

 

  

Figur 25: Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyse (Håndbok V712 Metode)                              

Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med siste versjon av programmet EFFEKT. Dette er 
Statens vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og 
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og 
sammenstilt. Det gjøres nytte- /kostnadsberegninger etter prinsippet i EFFEKT, prosjekttype 3. Dette 
vil si med data fra transportmodell og trafikantnyttemodul. Analyseperioden av de 
samfunnsøkonomiske virkningene er 40 år regnet fra åpningsåret. 

Analysen omfatter følgende tema: 

 Trafikanter og transportbrukere 
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 Operatører 
 Det offentlige 
 Ulykker 
 Støy- og luftforurensning 
 Restverdi 
 Skattekostnader 
 
Netto nytte (nåverdi) av et prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt år i 
analyseperioden. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å 
gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. 

6.1.1 Trafikant- og transportbrukernytte 

Som trafikanter regnes bilførere, bilpassasjerer, kollektivreisende, syklende og gående. 
Reisehensikten deles i fritidsreiser, tjenestereiser og reiser til og fra arbeid. I tillegg beregnes 
godstransport. 

For de ulike trafikantgruppene beregnes endring i: 

 Reisetid 
 Distanseavhengig kjøretøykostnader 
 Andre utgifter for trafikantene 
 Helsevirkninger for gående og syklende 
 Utrygghet for gående og syklende 

6.1.2 Operatørnytte 

Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene av 
kollektiv-, parkerings- eller bomselskapene.  Med operatørselskaper menes selskaper som står for 
offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Det 
tas hensyn til følgende operatørselskaper:  

 Kollektivselskaper 
 Parkeringsselskaper 
 Bompengeselskaper 
 Andre private aktører 

6.1.3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter og 
omfatter bl.a. investeringskostnader for nytt tiltak, og framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for ny 
og eksisterende veg. Anleggskostnader for tiltaket utarbeides ved hjelp av ANSLAG-metoden.  

6.1.4 Ulykker  

Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen for dagens situasjon, og 
det skal beregnes forventede ulykker i de aktuelle vegnett for hele analyseperioden. Ulykkene skal 
kategoriseres etter skadegrad og ulykkestype. De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en 
trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og velferdstapet som trafikkskadde og 
pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår.  

6.1.5 Støy  

Det skal beregnes et 0-alternativ som er eksisterende E16 og et alternativ med ny E16 uten støytiltak 
for hvert vegalternativ, alle med trafikktall fremskrevet 20 år og med beregningshøyde 4 meter. En 
komplett støyutredning med vurdering av avbøtende tiltak vil bli gjennomført i reguleringsplanfasen.  

Analysen av støy skal gjøres i tråd med T-1442 / 2012, Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. Det skal gis informasjon om: 



37 

 

 Antall boenheter og institusjonsplasser iht. støysoner benevnt som gul (55-65dB) og rød 
(>65dB) støysone.  

 Antall personer utsatt for mer enn 30dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, og mer enn 
55dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk. 

6.1.6 Luftforurensning 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal benyttes i prosjektet. 
Retningslinjen legger opp til å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule og røde soner. 
For rød sone er hovedregelen at bebyggelsen følsom for luftforurensing bør unngås. I gul sone bør en 
gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten ved ny bebyggelse. Grenseverdiene i 
Forurensningsforskriften kapittel 7 skal ikke overskrides.  

Gjeldende beregningsverktøy skal brukes ved beregning av luftforurensning.  

6.1.7 Klimagassutslipp 

EFFEKT skal brukes til å beregne utslipp av klimagasser i ulike faser av de aktuelle utbyggings-
alternativene. Mengden utslipp skal presenteres i tonn.  

For å vise skille mellom utslipp som skjer i anleggsfasen, ved drift og vedlikehold og utslipp fra 
transportarbeid, skal resultatene presenteres grafisk. 

Prosjektet skal også gjennomføre en LCA (livssyklusanalyse). En LCA-beregning er en standardisert 
metode for utførelsen av en komplett miljøanalyse for et produkt eller en prosess. En LCA inkluderer 
alle miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav.  

6.1.8 Restverdi 

Restverdi er uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. 

6.1.9 Skattekostnad 

Av Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, sept. 
2005) framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal det beregnes en ekstra 
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger 
samt tilskudd til kollektivtransport. 

6.2 Ikke- prissatte konsekvenser 
Forhold som spiller inn for de ikke prissatte temaene kan være 

1. Verdien er knyttet til goder som en ønsker å bevare for framtiden, og som det per i dag er 
vanskelig eller umulig å verdsette i kroner og øre.  

2. Verdien er knyttet til ressurser som kan bli verdifulle for samfunnet i framtiden, og som det 
dermed er svært vanskelig å måle verdien av i kroner og øre i dag.  

Formålet med å analysere ikke prissatte konsekvenser er å frambringe kunnskap om 
undersøkelsesområdet og virkninger av tiltaket. Analysen skal vise hvordan ulike alternativene vil 
kunne påvirke forholdene for fagtemaene.  For analysemetode av ikke prissatte temaer, se Statens 
vegvesen sin Håndbok V712. 

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for miljøtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
kulturmiljø og kulturminner, naturmiljø samt naturressurser, som skal utredes i 
konsekvensutredningen.  

 

6.2.1 Landskapsbilde 

Definisjon av tema 
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Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som 
følge av tiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene 
og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 

Metode 

Metoden for å definere landskapsbilde / bybilde tar utgangspunkt i landskapsdefinisjonen gitt av den 
europeiske landskapskonvensjon (ELK). Den grunnleggende dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet analyseres med følgende karaktertrekk; Landform, kretsløp og livsform.  

Generelt karakteriseres utredningsområdet av forekomsten og samspillet mellom tre karaktertyper; 
Naturlandskap, spredtbygde strøk og tettbygde strøk. Disse trekkene identifiseres videre for det 
aktuelle utredningsområde gjennom å se på landskapets karakterstyrke. 

Mer spesifikt vurderes den synlige karakteren som oppstår av dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet i et område. Karakterområder identifiseres innenfor tre typer;  

 Naturlandskap er områder der avtrykket av naturkreftene preger synsbildet,  
 Spredtbygde strøk er ryddede og kultiverte områder, der landbruk og ressursuttak er 

dominerende, mens  
 Tettbygde strøk er områder der bygg og anlegg utgjør hovedbildet. 
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Figur 26: Metoden som brukes for å definere landskapsbilde/ bybilde, med utgangspunkt i 
landskapsdefinisjonen gitt av den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) 

 

 

Verdi – omfang - konsekvens 

Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og verdiene i landskapet. Verdiene 
vurderes i forhold til: 

 Karaktergivende landformer. 
 Karaktergivende aspekter ved det naturlige kretsløpet (vann, vegetasjon, klima). 
 Kulturell forståelse og bruk av område som landskap (bebyggelse, vern, opparbeidelsesgrad). 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
vil medføre for omgivelsene. Omfang vurderes i forhold til de samme landskapskriteriene som for 
verdi. Vurderingen skal ta utgangspunkt i følgende aspekter ved tiltaket: 

• Alternativenes lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet. 
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• Alternativenes dimensjon/ skala. 

Det skal kort gjøres rede for trafikantenes synsbaserte reiseopplevelse ved de ulike alternativene.  

 

6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Definisjon av tema 

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte området. 
Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Nærmiljøet blir påvirket 
av tiltakets type og størrelse i forhold til arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning. 
Omfangsvurderingene skal gi en beskrivelse av hvor store negative eller positive endringer tiltaket 
antas å medføre for nærmiljøene i området. 

Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området. Friluftsliv 
kan bli påvirket av arealenes kvalitet for å drive friluftsliv på grunn av arealbeslag, endret 
tilgjengelighet, lokal luftforurensning og støynivå. 

Metode 

Data vil bli hentet fra offentlige databaser, kommune og fylke, samt andre relevante offentlig 
tilgjengelige planer/ kart (turkart, orienteringskart)/ utredninger som viser grønn struktur, stier, løyper, 
gang‐ og sykkelveier, friluftslivsområder, skoler, barnehager, institusjoner m.m. Ressurspersoner 
innen nærmiljø og friluftsliv i Ringerike kommune vil være viktige kilder til lokalkunnskap og bruken av 
områdene.  

Miljødirektoratets metodikk for kartlegging av friluftsområder skal vurderes (Ringerike O-lag) 

Verdi – omfang - konsekvens 

Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av de ulike alternativene skal vurderes i forhold til 
boligområder, skoler, friluftsområder og nærmiljøfunksjoner. Utrygghet vedrørende trafikk vurderes i 
forhold til vegens nærområder. Det vurderes om nye vegtiltak kan ha innvirkning og/ eller endre 
etablerte sammenhenger i nærmiljøene. De ulike alternativene vil bli vurdert utfra disse momentene. 

Influensområdet er det området som i en eller annen grad vil bli påvirket av vegalternativene, direkte 
eller indirekte.  

 

6.2.3 Naturmangfold 

Definisjon av tema 

Tema naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle terrestriske 
(landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), samt biologisk 
mangfold knyttet til disse.  

Metode 

En konsekvensutredning for tema naturmangfold iht. Håndbok V712 skal utarbeides for traséene med 
omfangs- og konsekvensvurdering for de aktuelle inngrepene. I tillegg til håndboka benyttes også 
veileder fra Miljødirektoratet – DN håndbok 13 Kartlegging av naturtyper, og DN håndbok 11 
Viltkartlegging. De verdisatte områdene presenteres i kart og tabell. 

Viktige kilder for innhenting av beslutningsrelevante data vil være ulike digitale databaser som 
Naturbasen, Artsdatabanken, Vannportalen, NGU og/ eller miljøvernavdelinger/ -konsulenter hos 
kommune/ fylkeskommune, Statens Naturoppsyn samt lokale foreninger. 
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Data samlet fra ulike kilder samt informasjon innhentet fra befaring presenteres i en statusbeskrivelse 
for området. Grunnlagsdata om området fremstilles også på kart. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Temaet skal utredes med vekt på enkeltområder/ -lokaliteter og landskapsøkologiske trekk. Det skal 
samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle Naturmangfoldloven (nml) § 8, både med hensyn på 
verdier og inngrepets påvirkning. I tillegg skal temaet vurderes ut fra nml § 9 «Føre var»-prinsippet 
som i denne sammenheng innebærer at en i tvilstilfeller, eller ved for dårlig kunnskapsgrunnlag, skal la 
tvilen komme naturverdiene til gode. Hvis en for eksempel er i tvil om verdisettingen av et område, 
skal en vekte opp verdien ettersom graden av usikkerhet øker. Tilsvarende skal det etter nml § 10 
gjøres helhetlige vurderinger på økosystemnivå og det skal vurderes hvilke sumeffekter planlagte og 
tidligere naturinngrep vil ha samlet hvis tiltakene som utredes blir gjennomført. 

Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper iht. naturmangfoldloven må avklares 
og belyses. 

6.2.4 Kulturmiljø og kulturminner  

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. Kulturminner, 
som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor fra tidligere 
generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i 
den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 
verdien av disse.  

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner.  

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er definert 
som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Ved 
avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.  

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle 
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4. Kulturlandskap er 
landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Nyere tids kulturminner er kulturminner 
yngre enn 1537. SEFRAK-registreringer er bygninger som er registrert i det landsomfattende 
SEFRAK-registeret, som omfatter bygninger eldre enn 1900.  

Metode 

I forbindelse med konsekvensutredningen må en ta utgangspunkt i registreringer i 
kulturminnedatabasen Askeladden samt SEFRAK-registeret. Eggemoen er omtalt i Landsverneplan 
for Forsvaret. Det er tidligere gjennomført en god del registreringer i området ved Buskerud 
fylkeskommune, blant annet befaring av nyere tids kulturminner i leirområdet. Befaringsrapporter fra 
disse registreringene samt landsverneplanen bør legges til grunn for arbeidet med 
konsekvensutredning 

Ved utredningen bør en ha fokus på å utrede følgende temaer: 

 Kulturmiljøer knyttet til okkupasjonshistorien og utviklingen av området som militær forlegning i 
etterkrigstiden.   

 Kulturmiljøer tilknyttet bruken av utmarka 
 Kulturmiljøer tilknyttet bosetningshistorien i området 

Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 skal oppfylles ved påfølgende reguleringsplanarbeid 

Verdi-omfang-konsekvens 

Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i foreslåtte korridorer skal verdisettes, man skal også vurdere 
kulturminner innenfor influensområdet hvis dette er relevant. 

Det skal vurderes hvilken grad tiltaket vil påvirke registrerte kulturminner og kulturmiljøer. 
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6.2.5 Naturressurser 

Definisjon av tema 

Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Med 
ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Naturressurser deles inn i to hovedkategorier: 

Fornybare ressurser: 

• Vann, fiskerressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser. Med vannressurser 
menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann samt deres anvendelseområde.  

Ikke-fornybare ressurser: 

• Jordsmonn   

• Georessurser (berggrunn og mineraler) 

Til disse også deres anvendelseområder. 

Metode 

Verdivurdering av landbruksressurser og georessurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert 
i Håndbok V712. De verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

For landbruk skjer datainnhenting fra digitale arealressurskart (AR5) og andre offentlige tilgjengelige 
databaser og hos ressurspersoner hos kommune/ fylkeskommune/fylkesmann. 

Georessurser; Informasjon hentes fra NGU’s databaser som har kart over grus‐ og pukkforekomster, 
løsmassekart og kart over mineralforekomster. I tillegg konsulteres Direktoratet for mineralforvaltning 
og fylkesgeologen.  Det skal beregnes direkte og indirekte båndleggelse av grusressurser som følge 
av tiltaket (DMF). 

For hydrologiske konsekvenser vil det bli utarbeidet fagrapport som beskriver de hydrologiske forhold, 
før og etter en utbygging, på de berørte elvestrekninger. Arbeidet vil bli utført i henhold til NVEs 
veileder for konsesjonsbehandling av vannkraftsaker 1/98. 

For hydrogeologiske konsekvenser henter man ut aktuell informasjon om grunnvanns‐ og energi 
brønner fra den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA, og supplere den med informasjon fra 
kommunen om grunnvannsressurser og overflatevann. Informasjon om vannforekomstenes 
miljøtilstand innhentes fra Vannportalen.  

Verdivurdering av vannressurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert i Håndbok V712. De 
verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Vurderinger av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter likevel ikke 
den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold knyttet til 
den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten og verdien av ressursene som her skal belyses.  

I dette prosjektet vil kartlegging av konsekvens for løsmasser og skog være særlig viktig.  

I Ringerike kommune er jordsmonnet kartlagt i detalj, og dette har gitt grunnlag til en presis fremstilling 
av jordbruksressursene, jfr. verdianalysens figur 3.5.  

Hensynet til miljømålet om god økoligisk tiltstand i vannforekomsten legges til grunn. Ved vurdering av 
konsekvensene av tiltaktet skal det vurderes om tiltaket medfører forringelse av økologisk tilstand jf. 
Vannforskriften § 12. Den regionale planen innarbeides som førende og at vurderingen av 
konsekvensene gjøres jf. fastsatte miljømål for de berørte vannforekomstene (Fylkeskommunen i 
Buskerud).  
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6.3 Sammenstilling 

Sammenstillingen av Prissatte konsekvenser (kap.6.1) og ikke-prissatte konsekvenser (kap.6.2) 
danner den samfunnsøkonomiske analysen. Den Samfunnsøkonomiske analysen, sammen med 
Lokalt utviklingsmønster (kap.7.1), Regionale virkninger (kap.7.2) og Risiko- og sårbarhetsanalysen 
(kap 7.3) danner grunnlaget for anbefaling. For mer info om konsekvensutredning, se Statens 
vegvesens håndbok V 712 Konsekvensanalyser. 

6.4 Gang- og sykkeltrafikk 

Det er et sentralt mål at en større andel av persontrafikken skal foregå med sykkel. I dag er det ikke et 
sammenhengende sykkelvegnett mellom Jevnaker og Hønefoss.  

Prosjektet vil vurdere forholdene for gående og syklende for 0‐alternativet og vurdere dette i forhold til 
de aktuelle utredningsalternativ. Forhold som tilgjengelighet, fremkommelighet, muligheter for kobling 
mot kollektivtransport og ikke minst trafikksikkerhet vil vurderes under dette temaet.  

Eggemobakken på dagens E16 er et hinder for mange syklister på grunn av den lange og bratte 
stigning, stor trafikk og smal vegskulder. Potensialet for økt sykkelandel mellom Hønefoss, Eggemoen 
næringspark og Jevnaker er tilstede, men det må etableres en sykkelløsning som føles trygg for 
syklistenen.  

Selve stigningsforholdene opp til Eggemoenplatået fra Hønefoss og Jevnaker vil være krevende å få 
redusert, men med fremveksten av elektriske sykler vil stigningen opp til Eggemoplatået være 
overkommelige for alle typer syklister.   

6.5 Kollektivtrafikk 

En ny veg mellom Nymoen – Hensmoen og Eggemoen vil nok i mindre grad bli brukt av rutegående 
busser. Bussruter mellom Jevnaker og Hønefoss må i stor grad foregå på dagens veg. Det er viktig å 
sørge for at bussruter sikres en rask og forutsigbar reisetid mellom viktige målpunkt og at det legges til 
rette for gode holdeplasser. Utredningen skal kort omtale konsekvenser og muligheter de ulike 
alternativene kan ha for kollektivtrafikkbildet. I denne sammenheng er det av betydning at man får til 
en effektiv tilkobling til kollektivtransport-systemene. 

6.6 Universell utforming 

Det forutsettes at alle nye fysiske elementer utformes etter prinsippet om universell utforming. Det skal 
redegjøres for hvordan prinsippene for universell utforming er tenkt løst. 

7. Lokal og regional utvikling 

7.1     Lokalt utviklingsmønster 

Teamet omhandler arealbruken i kommunen, både utbygde arealer og planlagt utbygde arealer. 
Utbygging av ny E16 vil medføre endringer i forhold til arealbruken i Ringerike kommune. 
Utbyggingens betydning for lokal tilgjengelighet, barrierevirkninger mellom områder som kunne/burde 
hatt en sammenheng, arealer med endret bruksmulighet og endret utviklingspotensial skal vurderes 
og avbøtende til tiltak beskrives. 

Vurdering av konsekvensene for utvikling av næringsliv som følge av tiltaket skal gjennomføres i 
dialog med aktørene på Eggemoen. Konsekvenseutredningen skal se på påkoblingsmuligheter (kryss) 
til ny E16 og sekundærvegnettet samt plassering av linja. Det totale arealbeslaget skal også utredes 
(Ringerike kommune). 

7.2 Regionale virkninger 

Temaet er knyttet til regionalpolitiske målsettinger om bosetting, trivsel, sysselsetting og næringslivets 
rammebetingelser. 
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Influensområdet skal vurderes bredt, og kommunale og fylkeskommunale målsettinger om 
næringsutvikling, arbeidsmarked og bosetting skal belyses. Prinsippenes konsekvenser med hensyn til 
disse målsettingene skal vurderes og beskrives.  

Virkningen for Ringeriksregionen av at en får en fullverdig omkjøring utenfor Hønefoss sentrum skal 
omtales. Målet med analysen er å synliggjøre hvordan forbedring av tilgjengelighet eller endrede 
forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og 
næringsliv. Analysen vil ikke gi eksakte svar, men kan synliggjøre nye muligheter for 
beslutningstakerne og hva som kan bli synlig utvikling som følge av dette. 

7.3 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Risiko knyttes til uønskede hendelser – dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle 
verdier og miljø. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, og driftsfasen for det 
ferdige anlegget i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 
(DSB). 

7.4    Jernbanehensyn 

I ytterkant av planområdet ligger et gammelt industrispor (Randsfjordlinjen) som går frem til 
Bergermoen, tidligere Jevnaker. Konsekvensutredningen må belyse mulig alternativ bruk av tog 
traséen. Det forutsettes et nært samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen for å løse 
eventuelle utfordringer. 

7.5 Etappevis utbygging (Vekrysset-Eggemoen) 

Planlagt byggestart av ny E16 mellom Skaret-Hønefoss (Vekrysset) er i 2019. Målet er en 
sammenhengende 4-felts standard mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil være naturlig å se på 
mulighetene for etappevis utbygging mellom Nymoen/Hensmoen og Vekrysset i  forbindelse med 
dette prosjektet.  

7.6 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det skal vurderes om tiltaket vil medføre lokale konsekvenser i anleggsperioden/-fasen. Vurdering 
som skal gjøres i anleggsperioden: 

 Utslipp til vassdrag og grunn 
 Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
 SHA 
 Støy og støv til nærmiljøet 
 Anleggstrafikk, hensynta skoleveger og lokaltrafikk 
 Deponi- og riggområder 
 Andre avbøtende tiltak i anleggsperioden skal omtales  

7.7 Tekniske installasjoner 

Grunnvann, bekkeløp og kilder: De ulike korridorene kan påvirke grunnvannet og bekk/elveløp. Dette 
må vurderes i konsekvensvurderingen. 

Vann- og avløpsanlegg: Kartgrunnlag for vann og avløps må innhentes fra kommunen. Ved behov må 
det vurderes omlegginger. 

Kabler i luft og i bakken: Anbefalte vegkorridorer har konflikt med luftstrekk for høyspent. Permanente 
og midlertidig omlegginger må vurderes.  

Jernbaneanlegg: Prosjektet vil kunne komme i konflikt med jernbanen.  
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Eggemoen flystripe: Alle korridorene vil ha en nærføring til flystripa på Eggemoen. 
Luftfartsmyndigheter må involveres for å innhente eventuelle føringer/restriksjoner i forhold til 
sikkerhetssoner og spesielle forhold til anleggsgjennomføringen.  

8. Videre planprosess 

8.1 Informasjon og medvirkning i planprosessen 

Prosjektet har en egen nettside, hvor informasjon om kommunedelplanarbeidet vil bli lagt ut 

fortløpende: www.vegvesen.no/e16nymoenolum. Her vil også materiellet blir gjort tilgjengelig.  

Kunngjøring og varsel om planoppstart annonseres i Ringerikes Blad i forbindelse med utlegging av 
Planprogrammet til offentlig ettersyn. Myndigheter, interesseorganisasjoner, velforeninger og andre 
instanser blir tilskrevet pr. brev.  

Det planlegges offentlige informasjonsmøte(r) for å informere om planarbeidet. 

Regionalt planforum skal brukes til å presentere og drøfte kommunedelplanen før planen legges ut til 
offentlig ettersyns (Fylkeskommunen i Burskerud) 

Særmøter med f.eks velforeninger og/ eller interesseorganisasjoner vil bli gjennomført ved behov. 
Valg av alternativ vil synliggjøre hvor behovene oppstår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Forslag til framdriftsplan for planarbeidet 

Det er utarbeidet fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet. Tabellen under viser hovedpunktene 
(milepæler/ delmilepæler) i denne. Fremdriften slik den er skissert her kan bli justert på grunn av utfall 
fra konsekvensutredningen og evt. tilgrensende prosjekters fremdrift og prosess. 

Tabell 3: Viser planlagt fremdrift og aktiviteter  

Aktivitet/ fase Periode/ tidsrom Kommunal 

behandling 

Kommentar/ 

annet 

Varsel oppstart planarbeid/ kunngjøring Mai 2016 August 2016  

Utarbeidelse planprogram inkl. 

silingsrapport og verdianalyse 

Vinter 2016   
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Behandling av forslag planprogram for 

offentlig ettersyn 

August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Høringsfase planprogram inkl. åpent 

informasjonsmøte 

Mai-juni 2016  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Gjennomgang høringsuttalelser/ 

innkomne merknader 

Juli-agust 2016   

Revisjon planprogram August 2016   

Behandling – fastsetting av planprogram August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Utarbeidelse konsekvensutredning (KU) August 2016 – juni 2017   

Utarbeidelse kommunedelplan m/ KU August 2016 – juni 2017   

Offentlig ettersyn kommunedelplan m/ 

KU 

Juni - august 2017  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Sluttbehandling/ vedtak av 

kommunedelplan m/ KU 

Oktober 2017 Kommunestyret  

Utarbeidelse av reguleringsplan Okotber 2017- juni 2018   

Høringsfase reguleringsplan Juni – august 2018   

Vedtak av reguleringsplan Desember 2018 Kommunestyret  
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Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
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VURDERING AV UTTALELSER VED  

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

Planprogram for ny E16 Nymoen-Hensmoen 

19.8.2016 
 

 
Liste over uttalelser 

 

Nr Navn Dato Dokument nr. 

1 Fylkesmannen i Buskerud 26.05.2016 16/28107-8 

2 Forsvarsbygg 08.06.2016 16/28107-11 

3 Ringerike kommune  29.06.2016 16/28107-19 

4 Hole kommune 09.06.2016 16/28107- 

5 Jevnaker kommune 27.06.2016 16/28107-13 

6 Jernbaneverket 29.06.2016 16/28107-22 

7 Direktoratet for mineralforvaltning 30.06.2016 16/28107-4 

8 NVE 05.07.2016 16/28107-30 

9 Buskerud fylkeskommune 01.07.2016 16/28107-28 

10 Avinor 10.07.2016 16/28107-7 

11 Brakar 31.05.2016 16/28107-9 

12 Ola Tronrud AS 27.06.2016 16/28107-24 

13 Fossekallen IL 29.06.2016 16/28107-29 

14 Treklyngen Holding AS, Follum Eiendom AS 17.06.2016 16/28107-27 

15 Nymoen Vel 29.06.2016 16/28107-20 

16 Ringerike O-lag 21.06.2016 16/28107-21 

17 Norges Miljøvernforbund  29.06.2016 16/28107-18 

18 Ringerike Idrettsråd 29.06.2016 16/28107-17 

19 Naturvernforbundet i Jevnaker 21.06.2016 16/28107-16 

20 Hilde Roa Hatlestad 24.06.2016 16/28107-15 

21 Øystein Nordbø 28.06.2016 16/28107-14 

22 Olav Djønne 28.06.2016 16/28107-12 

23 Christian Mathiesen 29.06.2016 16/28107-23 
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Oppsummering av uttalelser Statens vegvesens kommentar 

1. Fylkesmannen (FM) i Buskerud 

1. Ber om forhold knyttet til støy, 

naturmangfold, landskap, friluftsliv, jordvern, 

vassdrag og klima blir tilstrekkelig ivaretatt i 

trå med nasjonale føringer. Fylkesmannen ber 

spesielt om at forhold knyttet til Nærstadmarka 

som viktig natur- og friluftsområde og at 

Randselva med tilhørende vegetasjonsbelte blir 

utredet og ivaretatt.  

2. Det bes om at det legges vekt på 

klimavennlige løsninger, tilrettelegging for 

buss til næringsområdet ved Eggemoen og 

opparbeidelse av sammenhengende gang- og 

sykkelvegnett.  

3. påpeker at det må gjøres en konkret 

vurdering etter naturmangfoldloven (nml) §§8-

12, og om kunnskapsgrunnlaget er godt nok 

jf.nml § 8.  

4. FM viser til naturtypen ravinedaler som er 

oppført i rødlisten for naturtyper 2011 som 

sårbar (VU). 

5. FM er positiv til at det planlegges bru ved 

kryssing av Nærstadmarka og ikke fylling som 

vi ha store negative konsekvenser for natur- og 

friluftsliv  

6. En utvidelse av dagens E16 på Eggemoen-

platået anbefales på vestsiden av dagens veg 

for å skåne Randselva (elvemusling) og 

tilhørende vegetasjon.  

7. FM ber om det blir redegjort for hvordan 

friluftsinteressene blir ivaretatt i planen og at 

dette blir tilstrekkelig vektlagt ved valg av 

trase.  

8. Tilrettelegging for buss til næringsområdet 

på Eggemoen og sammenhengende gang og 

sykkelvegnett ønskes tatt inn i bestemmelsene 

som en del av rekkefølgebestemmelsene 

9. ROS-analyse skal følge planforslaget ved 

offentlig ettersyn og at eventuelle tiltak mot 

uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.   

 

 

 

1. Tas til orientering 

2. Tas til orientering. Det skal også gjennomføres en 

livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en 

energieffektiv anleggsgjennomføring 

3. Tas til orientering. Ytterligere registreringsarbeid er 

igangsatt for å øke kunnskapsgrunnlaget. 

4. Tas til orientering 

5. Tas til orientering. Valg av strekning med bru evt. 

fylling er ikke fastlagt enda. Dette vil bli vurdert i neste 

planfase (KDP). Konsekvenser av ulike alternativer vil 

bli belyst i KU’en. 

6. Det vil være naturlig å utvide på vestsiden av dagens 

E16 for å unngå konflikt med naturreservatene og som 

følge av byggetekniske utfordringer 

7. Tas til orientering. Statens vegvesen vil ha en tett 

dialog med Ringerike kommune for å finne gode 

løsninger for friluftslivet. Forøvrig blir friluftsinteresser 

belyst gjennom metoden etter Håndbok V712 

Konsekvensanalyser. 

8. Tas til orientering 

9. Tas til orientering 

 

2. Forsvarsbygg 

Forsvaret eier et område på Eggemoen hvor 

det drives militær virksomhet. Opplyser om at 

Forsvarsbygg ivaretar all kommunikasjon med 

offentlige etater vedrørende Forsvarets 

eiendommer. Opplyser videre om at det er lagt 

inn en hensynssone rundt eiendommen i 

kommuneplanen for Ringerike. Anbefaler at 

alle tre alternative korridorer vurderes i 

kommende KDP og KU. Opplyser om at det 

Tas til orientering 
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kan være aktuelt å stille krav om avbøtende 

tiltak dersom en trase vil bli lagt nær 

Forsvarets eiendom.  

Dersom videre utredning skulle konkludere 

med at korridor 3 likevel ikke er akseptabelt 

for Forsvaret vil Forsvarsbygg allerede nå 

varsle at innsigelse til korridor 3.  

3. Ringerike kommune 

1. Kommunen råder til å utrede flere 

alternative korridorer fremfor å gå direkte på 

ett alternativ.  

2. Den ber om at planprogrammet utvides til 

også å belyse konsekvenser av atkomst og 

næringsutvikling på Eggemoen,  

3. Kommunen ber om at fremtidig bruk av 

eksisterende veg belyses. 

4. Den ønsker at forslag til 

finansieringsløsning av prosjektet belyses. 

5. Kommunen ønsker belyst konsekvenser og 

rettigheter for berørte grunneiere med bolig i 

valgt korridor. 

6. Kommunen ber om at planforslaget viser 

forslag til byggegrense. 

 

 

1. Tas til orientering.  

2. Utvikling av Eggemoen-området er tenkt å inngå i 

temaet pkt. 7.1 Lokalt utviklingsmønster. Presisert i 

Planprogrammet. 

3. Forslag til fremtidig bruk og utforming av 

eksisterende veg inngår som en del av planarbeidet. 

Presisert i Planprogrammet. 

4. For prosjekter som skal delfinansieres med 

bompenger, vil det tidlig i prosessen bli utarbeidet et 

prinsippforslag hvor takstnivå, rabattstruktur, plassering 

av bom(mer) etc. vil bli diskutert. Det er vanlig at 

kommunen behandler prinsippet om bruk av bompenger 

før reguleringsplan utarbeides. Endelig forslag til 

eventuell bompengeopplegg med forslag til plassering 

av bom(mer) og forslag til takstnivå vil oversendes 

kommunen etter at reguleringsplanen er vedtatt.  

5. Planbeskrivelsen skal omtale konsekvenser og 

rettigheter for berørte grunneiere som følge av 

planforslaget. Oversikt over ca. arealbehov fordelt på 

ulike typer og skissemessig overslag over antall hus 

som vurderes innløst, regnes inn under de prissatte 

konsekvensene og vil bli belyst tabellarisk i 

planbeskrivelsen til kommunedelplanen for de ulike 

alternativene. Oversikt over inngrep på enkelt 

eiendommer vil bli belyst i reguleringsfasen. Eventuell 

senere utvidelse av vegen til 4 felt som følge av økt 

trafikk, skal normalt kunne gjennomføres innenfor 

byggegrensene til foreslått ny veg. 

Grunneiere langs traseen vil ha krav på erstatning etter 

fastsatte regler dersom de må avgi areal til ny veg eller 

dersom forholdene på eiendommen ikke er mulig å 

skjerme tilfredsstillende i forhold til f.eks. 

støybelastning.  

6. Fastlegging av byggegrensen er en del av 

planarbeidet som vil bli fastlagt gjennom en løpende 

dialog med berørte. Byggegrenser er hjemlet i 

veglovens § 29. «Byggegrensene skal ta vare på dei 

krava som ein må ha til vegsystemet og til trafikken og 

til miljøet på eigedom som grenser opp til vegen og 

medverke til å ta vare på miljøomsyn og andre 

samfunnsomsyn». Byggegrenser innebærer en 

rådighetsinnskrenkning, men utløser normalt ikke 

erstatningsplikt. 

I KDP-fasen vil det bli fastlagt en korridor for ny veg, 

mens endelig byggegrense vil bli fastlagt i 

reguleringsplanen.  

4. Hole kommune 

Påpeker viktigheten av at ny vegforbindelse 

mellom Nymoen og Eggemoen kommer på 

plass og at prosjektet sees i sammenheng med 

utbygging av E16 Skaret – Hønefoss. De 

ønsker at det blir mulig å fortsette utbygging 

Tas til orientering  
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av dette prosjektet når Eggemoen – Olum er 

ferdig. 

5. Jevnaker kommune 

Ber om at man tar ut korridoralternativ 3 av 

hensyn til mulig utvikling i Bergerområdet i 

Jevnaker og bare utreder alternativer som 

tidligere er inntegnet i kommunedelplanen til 

Ringerike dvs. Korridor 1 og 2. 

 

De alternative traseforslagene som ligger inne i 

Ringerike kommunes kommuneplan er ikke rettslig 

bindende. Svv mener at det er viktig å utrede et bredt 

sett av alternativer i KDP og KU prosessen. Endelig 

valg av trase kan da gjøres når konsekvenser av ulike 

alternativer er belyst. 

6. Jernbaneverket (JBV) 

JBV er opptatt av å sikre mulighetene for 

senere utvidelser av eksisterende infrastruktur. 

1. Det er en rekke krav til planlegging i 

nærheten av jernbanen. JBV forventer at 

forslagstiller setter seg inn i regelverket. 

2. Randsfjordlinjen er i bruk til godstrafikk 

frem til Hensmoen, men ikke videre frem til 

Bergermoen. JBV presiserer at fremtidig bruk 

av sporet frem til Bergermoen ikke er avklart. 

JBV må derfor avklare fremtidig bruk av 

sporet før alternativ bruk av traseen kan 

vurderes.   

3. NSB ved ROM eiendom må varsles om 

igangsatt planarbeid 

JBV er trukket inn i ekstern samarbeidsgruppe og vi 

dermed bli orientert om det pågående planarbeidet. 

1.Tas til orientering 

2. Tas til orientering.  

3. Skal få varslet NSB ved ROM eiendom om 

planarbeidet. 

7. Direktoratet for mineralforvaltning 

(DMF) 

1. Mineralressursene er omtalt i 

planprogrammet, men ikke den økonomiske 

utnyttelsen av ressursene, dvs. 

bedriftsøkonomiske forhold. 

2. Trasealternativ 5 vil krysse den nordligste 

delen av grusforekomsten og DMF varsler 

innsigelse til dette alternativet.  

3. Det vil være snakk om båndleggelse av store 

grusresurser for alle alternativene, derfor 

ønsker DMF at det beregnes hvor store 

volumer av grus som blir båndlagt av ny trase. 

Det skal omfatte direkte og indirekte 

båndlegging av forekomsten 

1.Tas til orientering 

2. Statens vegvesen ønsker ikke å gå videre med 

alternativ 5 og har silet ut alternativet. 

3. Statens vegvesen vil beregne direkte og indirekte 

båndleggelse av grusressurser i arbeidet med 

kommunedelplanen. Dette er presisert i kapittel 6.25 i 

revidert Planprogram. 

8. Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) 

NVE påpeker at det er en stor fordel å legge 

den nye veien utenom om ravinelandskapet i 

Nærstadmarka. Både med hensyn til den 

spesielle naturtypen og vassdragsnaturen 

knyttet til disse ravineområdene.  

NVE er særlig opptatt av at følgende temaer 

ivaretas i det videre planarbeidet: 

 Utforming og kapasitet av bekke- og 

elvekryssinger 

 Nærføring og utfylling i vassdrag og 

bekker 

 Utforming av pilarer og brufundament 

Tas til orientering 
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 Skred- og flomfare som kan forårsake 

fare for omkringliggende bebyggelse 

 Elvelandskapet 

 Anleggsfasen 

 Innarbeiding av fareområder i plan 

som hensynssoner 

Anbefaler å se til veiledning på NVEs nettsider 

«sjekkliste NVE tema i arealplan» 

 

 

9. Buskerud fylkeskommune 

Prosjektet må sees i sammenheng med E16 

Skaret-Hønefoss, da det er stor sannsynlighet 

for at 4-feltvei etter hvert føres frem til 

Nymoen.  

Fylkeskommunen minner om at de regionale 

planene skaper forpliktelser også for 

planlegging av ny E16 Nymoen-Eggemoen 

1.Ved planlegging av ny E16 må hensynet til 

miljømålet om god økologisk tilstand i 

vannforekomstene legges til grunn. Ved 

vurdering av konsekvenser av tiltaket skal det 

vurderes om tiltaket medfører forringelse av 

økologisk tilstand jf. Vannforskriften § 12. 

Fylkeskommunen ber om at den regionale 

planen innarbeides som førende og at 

vurderingen av konsekvensene gjøres jf. 

fastsatte miljømål for de berørte 

vannforekomstene.  

2. Regional plan for universell utforming, den 

regionale planen gir føringer jf. 

uteområder/friluftsområder og 

transportområdet.  

3. Fylkeskommunen oppfordrer til bruk av 

regionalt planforum. Det bes om at det legges 

opp til å få drøfte kommunedelplanen i 

regionalt planforum tidlig ved planoppstart og 

før kommunedelplanen sendes på offentlig 

høring.  

4. Korridorer som kommer i konflikt med 

ravinelandskapet må unngås. Det blir vanskelig 

for Fylkeskommunen å akseptere en løsning 

som endrer dette landskapet.  

5. Valg av alternativ må ta hensyn til 

næringsområdet og kryssløsning.  

6. Korridor 3 kan splitte opp det 

sammenhengende friluftsområdet på 

Eggemoen. Det må utredes mulige 

krysningspunkter for tilgang til gjenværende 

friluftsområder. Det oppfordres til å sette i 

gang kartlegging av friluftsområder i 

samarbeid med Ringerike kommune og 

Buskerud fylkeskommune. 

Statens vegvesen tar til orientering om at prosjektet må 

ses i sammenheng med E16 Skaret-Hønefoss 

1.Statens vegvesen skal forholde seg til Vannforskriften 

§ 12 

2. Tas til orientering 

3. Regionalt planforum vil være en del av den eksterne 

samarbeidsgruppa til prosjektet. Statens vegvesen 

ønsker å bruke planforumet som en del av 

medvirkningsopplegget.  

4. De foreslåtte korridorene i planprogrammet vil alle 

berøre ravinelandskapet i større eller mindre grad. Ved 

utarbeidelse av kommunedelplan med 

konsekvensutredning vil alle korridorene utredes etter 

Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser. 

Utredningen etter V712 vil gi et mer konkret svar på 

konsekvensene og omfanget de forskjellige korridorene 

vil ha på landskapet. 

5. Tas til orientering 

6.  Krysningspunkt for friluftsliv vil bli vurdert i de 

neste planfasene. Kartlegging av friluftsområdet vil 

være en del av arbeidet med konsekvensutredningen.  

7. Prosjektet ny E16 Nymoen-Eggemoen ønsker å bistå 

til en ambisiøs trafikkreduksjon, og skal samarbeide 

med Ringerike kommune på dette punktet. Likevel 

ønsker Statens vegvesen å være tydelig på at prosjektet 

skal utarbeide en plan for ny E16 Nymoen-Eggemoen 

med tilhørende gang- og sykkelveg. Prosjektet skal ikke 

se på tiltak som er direkte rette mot Hønefoss sentrum 

og deres planer om byutvikling. 

8. Tas til orientering 

9. Statens vegvesen har bedt om at det utarbeides et 

budsjett for arkeologisk registrering av korridor 3 med 

tanke på å oppfylle undersøkelsesplikten etter 

kulturminnelovens § 9 for denne delen av planområdet. 

Vi avventer tilbakemelding fra fylkeskommunen om 

dette. For øvrig tas merknaden til etterretning.  

Rapporten fra 1998 med dens vurderinger vil være et 

nyttig grunnlag når det skal utarbeides en 

konsekvensutredning basert på SVVs håndbok V712. 

Vurdering av fjern- og nærvirkning inngår i 

konsekvensutredningen. Illustrasjonsmateriale, blant 

annet 3D-modeller, vil bli utarbeidet for å visualisere 
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7.  Det er viktig å få ned trafikken gjennom 

Hønefoss sentrum for videre byutvikling. 

Fylkeskommunen etterspør en mer ambisiøs 

trafikkreduksjon enn det som ligger inne i 

dagens trafikkmodell. Det er ønskelig at det 

vurderes flere restriktive tiltak for redusere 

trafikken gjennom Hønefoss sentrum 

8. Fylkeskommunen signaliserer at korridor 3 

er det mest aktuell av de tre foreslåtte 

korridorene, men før en går videre med dette 

alternativet bør det avklares nærmere med 

Forsvaret. Dersom tiltaket er mulig bør det 

komme fram hva som er mulig å legge inn av 

avbøtende tiltak.  

9. Fylkeskommunen påpeker at det er stort 

potensial for funn av automatisk fredete 

kulturminner innenfor området som berøres av 

de ulike alternativene. Innenfor store deler av 

området er undersøkelsesplikten etter 

kulturminnelovens § 9 ikke oppfylt. Normalt 

oppfylles ikke undersøkelsesplikten før ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner. 

Fylkeskommunen presiserer derfor når det 

gjelder hensynet til automatisk fredete 

kulturminner, så har kulturminnemyndighetene 

ikke sagt seg enig i arealbruken.  

I 1998 ble det gjennomført en registrering og 

vurdering av automatisk fredete kulturminner, 

nyere tids kulturminner og kulturmiljøer i 

tilknytning til prosjektplan for RV 35 Nymoen-

Eggemoen. I rapporten er det gjort en verdi- og 

sårbarhetsvurdering av miljøene. Flere av 

miljøene er vurdert å ha meget stor verdi. Det 

må tas hensyn til miljøene med stor eller meget 

stor verdi. Verdivurderingene av 

kulturmiljøene er basert på eldre materiale, og 

må gjennomgås og vurderes på nytt.  

Det anbefales å vurdere fjernvirkning og 

nærvirkning av tiltak i området. Det bør lages 

gode illustrasjoner som viser konsekvenser av 

planlagte tiltak  

Det bes om at fredete bygninger synliggjøres 

ved at de avmerkes på plankartet som 

hensynssone d) båndlagt etter 

kulturminneloven.  

inngrepene i landskapet.  

Fredete bygninger og anlegg som berøres av 

planområdet, vil bli avmerket i plankartet, i den grad 

dette er hensiktsmessig. 

10. Avinor 

Har ingen kommentarer til saken, men 

opplyser om at luftfartsinteressene i området 

forvaltes av Luftfartstilsynet. 

Tas til orientering 

11. Brakar 

Brakar ivaretar kollektivtrafikken i Buskerud. 

De presiserer viktigheten av å få til gode og 

effektive kollektivløsninger i et nytt 

vegprosjekt. De ønsker at det skal legges til 

rette for «byttepunkt» for kollektivreisende på 

Eggemoen og ved Nymoen. På disse stedene 

ønskes det at det legges opp til «kiss/ride» på 

Tas til orientering.  

Detaljplanlegging av knutepunktene skjer i forbindelse 

med utarbeidelse av reguleringsplanen. 
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byttepunktene. 

12. Ola Tronrud AS 

1. Ber om at konsekvenser for næringslivet 

vektes høyt. 

2. Ønsker rask avklaring av konsekvenser av 

alternativene. Mener at det ikke er nødvendig å 

gjennomføre full KU for alle alternativer. 

3. Presiserer at det er viktig med rask framdrift 

av planarbeidet. 

4. Ber om at områdeplanen for 

Eggemoenplatået kan sluttbehandles hos Svv. 

5. Ber om at det legges opp til at det kan skje 

en parallell utvikling av næringsparken og 

planlegging av ny E16. 

1. Tas til orientering. Statens vegvesen vil bruke 

metoden i Håndbok V712 konsekvensanalyser.  

2. og 3. Det legges opp til en stram men realistisk 

framdriftsplan på utredningen. 

4. Det er Statens vegvesen Region sør som behandler 

områdeplanen for Eggemoen platået. Fra Svv’s side er 

det viktig å sikre at utvikling på Eggemoen platået ikke 

vanskeliggjør bygging av ny E16. 

5. Utvikling av næringsparken kan skje parallelt med 

planlegging av E16 så lenge de ikke kommer i konflikt 

med de foreslåtte korridorer og maksimal 

trafikkbelastning i kryss mellom E16 og adkomst til 

flyplassen.  

13. Fossekallen IL 

1. Fossekallen IL viser til høringsuttalelse fra 

Ringerike-orienteringslag og støtter denne 

uttalelsen. 

2. Fossekallen IL håper at idretts og 

friluftsinteresser blir tatt med og vektlagt i de 

videre utredningene uavhengig valg av trase 

3. Det anbefales at alternativ 1. utredes videre 

siden denne er kortest, vil ta mest trafikk, 

berøre idretten minst og mindre støy til 

området ved Nymoen/Vågård vel 

1. Tas til orientering 

2. Idrett og friluftsinteresser vil bli tatt med i den videre 

utredningen. Det er et av temaene som skal vurderes og 

vektlegges i konsekvensutredning etter Statens 

vegvesens Håndbok V712 konsekvensanalyser. 

3. Tas til orientering. Statens vegvesen vil vurdere alle 

alternativene etter metoden i Håndbok V712 hvor 

prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vil bli vurdert 

og sammenlignet mellom alternativene. 

 

14. Treklyngen Holding AS, Follum 

Eiendom AS 

Treklyngen Holding AS: 

Representerer Follum eiendom. Ber om å bli 

holdt orientert om det pågående planarbeidet.  

Virksomheten har innkjøring fra Risesletta. 

Opplyser om at de fikk vedtatt en 

reguleringsplan i 2014 for sitt industriområde. 

Oversendt trafikkanalysen fra det 

utredningsarbeidet. 

Tas til orientering. Vil bli satt på adresseliste over 

interessenter som vil bli varslet direkte om åpne møter 

etc. 

 

15. Nymoen vel 

1.Trasevalg alt. 4 og 1C vil føre til store 

inngrep på Nymoen hvor det er beregnet opp 

til 12 000 biler i døgnet. Dette vil på sikt føre 

til utvidelse til 4-felts vei. I tillegg til økt støy 

og innløsning av boliger. 

2. Nymoen Vel støtter primært alternativene 

1A/1B (1D).  Dagens støysituasjon er 

sjenerende for flere beboere på Nymoen og 

området vil bli omringet av trafikkmaskiner, 

derfor ønsker Nymoen vel at E16 senkes ned i 

kulvert/tunnel gjennom Nymoen eller legge 

E16 ned i en ravine slik at veien går rundt 

Nymoen.  

3. Alternativ 1A og B krever bru over 

Nærstadmarka som vil gi mindre tap av 

naturressurser. 

4. Nymoen Vel ønsker å bli holdt løpende 

orientert om planprosessen videre. 

5. Hvis alternativet 4 eller 1 C blir valgt ønskes 

1.Alternativ 4 eller 1C (korridor 2 og 3) vil medføre 

tiltak på dagens veg som følge av den økte trafikken. 

Hvilke tiltak vil bli vurdert i de neste planfasene.  

2. Tas til orientering 

3. Tas til orientering 

4. Tas til orientering 

5. Dette vil bli vurdert i de neste planfasene, for øvrig 

tas innspillet til orientering.  

6. Tas til orientering 
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det at Kryss Halvbakkjordet-Nymoen syd i ny 

trase utenom dagens trase som har delt 

Nymoen i to adskilte deler. 

6. Nymoen Vel er ikke enig i alternativ 4 og 

ønsker ikke å gå videre med dette alternativet.     

16. Ringerike O-lag (ROL) 

Planen om ny E16 Nymoen-Eggemoen vil 

berøre de mest brukte områdene for 

orienteringsidrett i regionen. 

Planområde som består og moer, dødisgroper 

og raviner er unikt for orienteringsidrett og 

området har kvalifikasjoner som egner seg for 

alle ferdighetsnivåene. Område brukes til NM-

arrangementer.  

Eggemoenplatået blir også mye brukt som et 

nærfriluftsområde for uorganisert idrett, f.eks 

turgåing, sykling, ski og jogging.  

Alternativ 5 vurderes som mest skadelig for 

idretts og friluftsinteressene. Alternativ 1 vil gi 

minst konflikter.  

Korridor 3 har stor negativ konsekvens for 

idrett og friluftsliv ved at vestre del av 

Eggemoenplatået deles i to.  

ROL anbefaler å gå videre med korridor 1 og 

3. 

Tema idrett må vurderes under tema 

«friluftsliv og nærmiljø» i 

konsekvensvurderingen.  ROL ønsker at 

vurderingen av idrett gjøres grundig og faglig. 

Miljødirektoratet har utviklet et faglig opplegg 

for hele landet. ROL mener dette opplegget må 

legges til grunn for kartlegging av 

friluftsinteressene i tillegg til de momentene 

som listes opp i utkastet til planprogrammet.  

Ved valg av korridor 3 må avbøtende tiltak 

som under/overganger, støyskjerming og 

redusere det visuelle inngrepet.  

Det må opprettholdes/etableres 

sammenhengende grøntområde med gode 

muligheter for gåing og syklende mellom 

Hønefoss nord, over Hovsmarka-Børdalsmoen-

Eggemoen og Jevnaker. 

ROL stiller seg undrende til at planarbeidet 

med ny E16 har startet opp når det ikke ligger 

inne i Nasjonal Transportplan (NTP). 

ROL har store interesser i område og ønsker å 

ha en tett medvirkning med Statens vegvesen.  

  

 

  

Kommentarene og innspillene fra ROL tas til 

orientering. Statens vegvesen skal se nærmere på 

Miljødirektoratets metodikk for kartlegging av 

friluftsområder.  

17. Norges Miljøvernforbund 

Det må etableres gang- og sykkelveg fra 

Nymoen til Eggemoen samt langs eksisterende 

Tas til orientering. Gang- og sykkelveg skal utredes 

videre i neste planfase. Det gjelder også for nytt kryss 

på Hen dersom korridor 2 eller 3 blir valgt.  
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E16 fra Risesletta til avkjørselen Almemoen. 

Ved å etablere løsning for myke trafikanter fra 

Hønefoss til Hen vil dette kunne bidra til å øke 

sykkelbruken, gi økt miljøgevinst og sikre 

myke trafikanter. 

Krysset E16 og inn til industrifeltet på 

Hensmoen må også med i planprogrammet. 

Dagens kryss er en miljøbelastning for 

beboerne på Vågård.  

 

 

 

18. Ringerike Idrettsråd 

Idrettsrådet mener alternativ 1a, 1b og 1d må 

utredes videre. Disse alternativene berører ikke 

de mest ettertraktede friluftsområdene.  

Alternativ 4 vil rasere unødig mye av det 

viktigste sentrumsnære rekreasjonsområdet for 

Hønefoss. Området brukes til en rekke 

friluftsaktiviteter.  

Ringerike Idrettsråd mener det er viktig å 

begrense arealbruket mest mulig og folkehelse 

bør i dette prosjektet vektlegges foran 

anleggskostnader.  

Tas til orientering. 

 Når det gjelder prioriteringer mellom anleggskostnader 

og friluftsliv vil Statens vegvesen forholde seg til 

metodikken i Håndbok V712 konsekvensvurderinger 

hvor prissatte konsekvenser og ikke-prissatte 

konsekvenser vurderes og vektlegges.   

19. Naturvernforbundet i Jevnaker 

Alternativ 1a/b (korridor 1) skiller seg ut som 

beste trasevalg. Dette alternativet kommer klart 

best ut i forhold til arealbruk/naturinngrep, 

naturmangfold og hensynet til 

tur/friluftsinteressene på Eggemoenplatået.  

Naturvernforbundet i Jevnaker anbefaler 

Statens vegvesen å utarbeide reguleringsplan 

kun for alt. 1/b og skrinlegge videre utredning 

av de øvrige alternativene.  

Tas til orientering. Statens vegvesen anbefaler likevel å 

konsekvensutrede alle alternative korridorene (1-3) slik 

at man får et godt beslutningsgrunnlaget for valg av 

trase. 

20. Hilde Roa Hatlestad 

Ber om følgende momenter blir tatt med i 

planarbeidet: 

1. Dagens kryss ved Risesletta må benyttes når 

den nye E16 skal kobles på E16 mot 

Valdress/Ve-krysset 

2. Beboerne som bor langs E16 må få tilbud 

om støyskjermer for å minske 

miljøbelastningen. 

3. Det må etableres gang- og sykkelveg fra 

Risesletta og ned til Almemoen. Hensmoen er 

et populært bynært friluftsområde. En gang- og 

sykkelveg langs denne veistrekningen må 

derfor prioriteres i det videre planarbeidet.  

1.Tas til orientering 

2. Dersom det blir tiltak langs dagens E16, vil beboere 

med støyverdier over grenseverdiene i retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging T-1442 bli 

vurdert for støytiltak.  

3.Gang- og sykkelveg mellom Almemoen-Risesletta 

skal vurderes i det videre planarbeidet.  

21. Øystein Nordbø (Vågård Vel) 

1. Stiller seg positiv til at trasealternativ 3 

legges til grunn for videre planlegging.  

2. Foreslår nytt kryss på Hensmoen for de 

mener dagens kryss er trafikkfarlig.  

3. Etterlyser støyreduserende tiltak for beboere 

på Nymoen 

1. Tas til orientering 

2. Se kommentar 12. 

3. Svv forholder seg til forskrift T-1442 til 

Forurensingsloven når det gjelder skjerming av 

bebyggelse langs veger. Støysituasjonen vil bli beregnet 

for trafikk i åpningsåret og forventet trafikk 20 år etter 

åpning. Støysituasjonen vil bli beregnet og illustrert på 

kart. Avhengig av nivået, vil det bli foreslått tiltak for å 
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tilfredsstille krav i T-1442. 

22. Olav Djønne 

Hevder at kryss mellom E16 og Hensmovegen 

er uoversiktlig og farlig og må bygges om som 

en del av prosjektet. Ønsker også at det må 

etableres GS-veg fra Vågård til Hønefoss og 

Jevnaker 

Prosjektavgrensningen i nord vil bli avklart i 

forbindelse med KDP-arbeidet. Blir det aktuelt å bygge 

et nytt kryss i Henområdet, vil utforming av dette 

krysset bli vurdert. 

 

23. Christian Mathisen 

1. Kommentarer til korridor 1: 

 Den vil gi store ulemper og være en demper 

for alternativ utvidelse av eiendommens 

næringsgrunnlag på grunn av en to-deling av 

eiendommen. Det må da bygges nye driftsveier 

for skogdriften parallelt med E16. Det må 

bygges underganger i alle dalførene for å 

opprettholde dagens og fremtidens veinett. 

Alternativet vil påføre eiendommens boliger 

støy. Redusere videre muligheter for utvidelse 

av driftsbygninger for produksjon av f.eks 

kylling, høner, gris etc., og redusere 

beitemulighetene. 

På grunn av leirholdig grunnforhold kan det bli 

behov for omfattende geotekniske tiltak. Slike 

tiltak kan være arealkrevende. Korridor 1 vil 

også avskjære viktige vilttrekk. 

2.  Kommentarer til korridor 2 og 3:  

Vil avskjære eiendommen, men i ytterkant fra 

hoveddelen slik at en sammenhengende 

driftsenhet blir i større grad opprettholdt.  

Den berører ravinen i mindre grad som 

medfører mindre behov for parallellveier. 

Korridorene vil berøre mer dyrket mark, men 

det er mulig å tilrettelegge for opparbeidelse av 

dyrket mark på tilstøtende arealer. Dagens 

veinett på eiendommen må opprettholdes for 

tilgang til ressurser på oversiden av E16.  

Ved Vågård er det i dag planlagt et nytt 

boligområde på 34 daa, men på grunn av 

planer om ny E16 har området blitt båndlagt i 

30 år. Dette har stor negativ økonomisk 

konsekvens for Nærstad gård. Det vil være 

viktig for Nærstad å ha muligheten for 

boligutvikling. Derfor er det av interesse at 

E16 korridoren avklares snarest.  

3. Innspill til planprosessen. Korridor trekkes 

ut av planarbeidet. Korridor 2 og 3 

detaljplanlegges så raskt som mulig.  

Dersom Statens vegvesen går videre med å 

utrede alle korridorene må tiltak som 

driftsveger, tilgang til eiendom og beslag av 

boligområder inngå i utredningen. 

Det er ønskelig at nedre del av korridor 1 

trekkes lenger nord for å unngå reduksjon av 

næringsmessig utvikling ved Nærstad gård.  

Videre er det ønskelig å se på løsninger samt 

1.Tas til orientering. Uavhengig av valg av korridor vil 

Statens vegvesen være i dialog med grunneierne for å se 

på løsninger som opprettholder virksomheten på en best 

mulig måte. Statens vegvesen ønsker også å informere 

om at det med stor sannsynlighet vil være lange bruer 

ved valg av korridor 1, som betyr at muligheten for å 

krysse ny E16 med driftsveier vil være til stede. 

Lange bruer vil også fungere som gode viltkryssinger.  

 

2. Tas til orientering.  

 

3. Statens vegvesen ønsker å utrede alle korridorene. 

Trekke nedre del av korridor 1 lenger nord tas til 

orientering. Ved utarbeidelse av konsekvensutredning 

med kommunedelplan bruker Statens vegvesen sin egen 

metode Håndbok V712 Konsekvensanalyser hvor 

konsekvensene blir prisgitt og vektet som følge av det 

planlagte tiltaket. 

Statens vegvesen ønsker også å fortsette den gode 

dialogen med de berørte grunneierne.   
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bidra i planprosessen. Den gode dialogen som 

har vært til nå mellom partene er det ønske om 

at skal fortsette.  

 



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Landsdekkende regnskap 

Postboks 1010       
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Bjørn Nyquist / 24058350 16/28107-31    11.08.2016 

     

      

E16 Nymoen - Eggemoen -oversendelse av revidert planprogram etter 

offentlig høring 

Vedlagt oversendes oppsummering av innkomne høringsuttalelser etter offentlig ettersyn og 

revidert planprogram. 

 

Offentlig ettersyn av planprogrammet 

Forslag til planprogram for ny E16 på strekningen Nymoen/Hensmoen - Eggemoen i 

Ringerike kommune lå ute til offentlig ettersyn fra 4.5.2016 til 1.7.2016.  Det kom inn 23 

merknader. 11 merknader kom fra offentlige instanser, 8 fra lag, foreninger og bedrifter, 

mens 4 kom fra privatpersoner. Alle høringsuttalelsene er oppsummert og kommentert i et 

eget notat. Der innspillene er tatt til følge, er planprogrammet endret. Endringene er markert 

med gul bakgrunnsfarge i det reviderte planprogrammet som vedlegges.  

 

Valg av alternativer for videre planlegging 

I planprogrammet er det gjort en vurdering av mulige trasealternativer. Det ble antydet en 

mulighet om at det kan være aktuelt å bare utrede en korridor dersom det var stor enighet 

om dette av de innkomne høringsuttalelsene. Flere av høringsinnspillene fremholder 

imidlertid at det vil være gunstig å utrede flere korridorer og tilhørende konsekvenser for å 

få et best mulig grunnlag for valg av fremtidig trase for ny E16.  

 

Statens vegvesen foreslår derfor at det skal utarbeides kommunedelplan (KDP) og 

konsekvensutredning (KU) for de tre alternative korridorene som er omtalt i 

planprogrammet. 

 

Byggegrenser 

Fastlegging av byggegrensen er en del av planarbeidet som vil bli fastlagt gjennom en 

løpende dialog med berørte. I KDP-fasen vil det bli fastlagt en korridor for ny veg, mens 

endelig byggegrense vil bli fastlagt i reguleringsplanen.  
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Øvrige problemstillinger som er omtalt 

 

Hønefoss sentrum 

Flere innspill går på at det er svært ønskelig at en ny veg bidrar til å redusere 

trafikkbelastningen gjennom Hønefoss sentrum mest mulig.  

 

Dette er i tråd med vedtatt miljøstrategi fra KVU arbeidet for Hønefoss. Det er etablert en 

trafikkmodell for studieområdet. Den vil bli brukt til å belyse trafikale effekter av ny veg. 

Avlastningseffekter gjennom Hønefoss vil være en viktig parameter i det endelige valget av 

korridor for ny E16. 

 

Kollektivtrafikk 

Det påpekes også at ny veg må bygge opp under at kollektivtrafikk kan bli et attraktivt tilbud 

i fremtiden ved å sikre rask fremføring spesielt mellom Jevnaker og Hønefoss, til 

næringsområdet på Eggemoen og gode omstigningspunkter.  

 

Gang- og sykkeltrafikk  

Flere høringsinstanser påpeker at det er viktig å legge til rette for gang- og sykkeltrafikk 

mellom Jevnaker og Hønefoss og mellom Nymoen og Almemoen. Det bør også vurderes 

sykkelløsning videre mot Hensmoen.   

 

Naturmangfold 

Planområdet har flere viktige naturtyper og landskapsformasjoner. De mest dominerende 

landskapsformene er moer og raviner. I tillegg er prosjektet i nærføring til to naturreservater 

Rankedalen og Viulkastet.  

 

Det påpekes at ravinedaler er en naturtype som er oppført i «rødlisten for naturtyper». 

Videre må det gjøres konkrete vurderinger etter naturmangfoldloven §8-12. 

Prosjektet må forholde seg til Vannforskriften § 12, og jobbe mot god økologisk tilstand i 

vannforekomstene som berøres av prosjektet.  

 

Friluftsliv, nærmiljø og idrett 

Flere uttalelser går ut på viktigheten av Eggemoen-platået i forhold til det aktive friluftslivet 

og idrettsmiljøet som drives på området. I kommuneplanen for Ringerike er store deler av 

Eggemoen platået disponert for utvikling av næringsliv. På sikt vil derfor en stor del av 

området gå tapt som friluftsområde. Ny veg over platået må ta hensyn til planlagt 

virksomhet og søke å redusere ulemper i forhold til planlagte etableringer. Prosjektet må se 

på mulige krysningspunkt for friluftslivet dersom ny veg skulle avskjære tilgjengeligheten til 

et mye brukt friluftsområder.  
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Behov for ombygging av krysset mellom E16 og Hensmovegen 

Flere påpeker at krysset mellom E16 og Hensmovegen er trafikkfarlig i dag og bør bygges 

om. Endelig avgrensning av planområdet er en viktig del av kommunedelplanarbeidet. 

Uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt, vil det være viktig å planlegge et godt kryss 

mellom E16 mot Valdres og E16 mor Gardermoen.  

 

 

Økt miljøbelastning ved Nymoen 

Det er rettet bekymring fra flere til foreslåtte korridor 3 på grunn av den økte 

trafikkbelastningen dette vil medføre gjennom Nymoen-boligområde. I den neste planfase 

blir det viktig å utrede og avklare hvilke tiltak det er behov for langs dagens E16 fra 

Hensmoen til Risesletta. 

 

Vedtak 

Statens vegvesen fremmer med dette forslag til revidert planprogram for ny E16 Nymoen - 

Eggemoen ihht. Plan- og bygningslovens (PBL) § 3.7. Vi ber om at Ringerike kommune som 

planmyndighet, fastsetter vedlagte planprogram som ramme for det videre planarbeidet med 

kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning. 

 

 

 

Prosjekt Vestoppland 

Med hilsen 

 

 

 

Nyquist Bjørn 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8928-15  Arkiv: L12  

 

Sak: 145/16 

 

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan Innspill til høring av planprogram 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune ber SVV ta inn følgende tema i planprogrammet for utredning. 

 Konsekvenser for arealbeslag, atkomst og næringsutvikling for aktører på Eggemoen. 

Konsekvensene bør tas med i vurdering av samfunnsøkonomi. 

 Muligheter for bruk av eksisterende veg som erstattes av ny trasè. 

 

Planprogrammet bør gi føring om vurdering og beskrivelse av følgende tema: 

 Konsekvenser for bompengeløsning ved valg av ulike trasèer. 

 Konsekvenser og rettigheter for grunneiere med bolig som berøres av valgt trasè 

 Krav om byggegrenser mot ny veg for ulike arealformål. 

 

Kommunen anmoder SVV om snarest mulig å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 21.06.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling: 

 

Ringerike kommune ber SVV ta inn følgende tema i planprogrammet for utredning. 

 Konsekvenser for arealbeslag, atkomst og næringsutvikling for aktører på Eggemoen. 

Konsekvensene bør tas med i vurdering av samfunnsøkonomi. 

 Muligheter for bruk av eksisterende veg som erstattes av ny trasè. 

 

Planprogrammet bør gi føring om vurdering og beskrivelse av følgende tema: 

 Konsekvenser for bompengeløsning ved valg av ulike trasèer. 

 Konsekvenser og rettigheter for grunneiere med bolig som berøres, særlig når det 

gjelder mulig arealbeslag og økt støybelastning. 

 Krav om byggegrenser mot ny veg for ulike arealformål. 

 

Kommunen anmoder SVV om snarest mulig å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. 

 

Helge Stiksrud (V) tok opp rådmannens forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 



 

Avstemming: 

 

Stiksruds forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

 

Ringerike kommune 
 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8928-10   Arkiv: L12  

 

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen – kommunedelplan. Innspill 

til høring av planprogram 
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Ringerike kommune ber SVV ta inn følgende tema i planprogrammet for utredning. 

 Konsekvenser for arealbeslag, atkomst og næringsutvikling for aktører på 

Eggemoen. Konsekvensene bør tas med i vurdering av samfunnsøkonomi. 

 Muligheter for bruk av eksisterende veg som erstattes av ny trasè. 

 

Planprogrammet bør gi føring om vurdering og beskrivelse av følgende tema: 

 Konsekvenser for bompengeløsning ved valg av ulike trasèer. 

 Konsekvenser og rettigheter for grunneiere med bolig som berøres av valgt trasè 

 Krav om byggegrenser mot ny veg for ulike arealformål. 

 

Kommunen anmoder SVV om snarest mulig å avklare hensyn som muliggjør videre 

planlegging og utvikling av næringsområder på Eggemoen. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Statens vegvesen har startet opp kommunedelplan for E16 på strekningen mellom Nymoen 

og Eggemoen. Vegparsellen blir en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum og vil bidra 

til å komplettere en ytre ring 4 utenom Oslo mot Gardermoen.  

Vegen vil bli planlagt med en linjeføring som tilfredsstiller kravene for en senere utvidelse 

til firefelt. 

Dagens E16 fra Nymoen inn via Gummikrysset og tilbake mot Jevnaker gjennom 

Eggemobakkene anses lite gunstig både av hensyn til trafikksikkerhet, reisetid og 

forutsigbar framkommelighet. Det forventes at omleggingen av veien vil gi en langt sikrere 

veg og føre til avlastning av trafikken gjennom Hønefoss sentrum med ca 20% ved at 

gjennomgangstrafikken i større grad velger omkjøringsveien. Omlagt veg vil også være et 



alternativ for trafikk til og fra sørlige sentrumsområder ved kjøring mot Jevnaker. Oppstart 

på prosjektet er ikke fastsatt men fremdriftsplanen legger opp til vedtak av reguleringsplan i 

slutten av 2018. Det bør tilstrebes å avklare plansituasjonen innen dette da det muliggjør en 

videre fortsettelse av Eggemoen – Olum. 

Prosjektet kan få til dels store konsekvenser for næringsutvikling på Eggemoen, 

naturmangfold, landskap, friluftsliv og forbindelsen mellom Jevnaker og Hønefoss.   

 

Innledning / bakgrunn 

Statens Vegvesen har som ledd i planleggingen av vegparsellen E16 Nymoen – Eggemoen 

lagt planprogram for prosjektet ut til høring og offentlig ettersyn.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte 

og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke 

korridoralternativ som skal utredes videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig 

for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

Ringerike kommune er høringspart i saken og vil etter bearbeiding av høringsutkastet få 

forslag til planprogram overlevert for fastsettelse. 

Planprogrammet fastsetter hvilke tema som skal utredes i saken og belyse konsekvensene. 

På grunn av prosjektet størrelse og betydning for regionen er det naturlig at uttalelse fra 

Ringerike kommune behandles politisk. 

Konklusjonene som planprogrammet fastsetter, blir innarbeidet i planbeskrivelsen som vil 

følge kommunedelplanforslaget i ordinær planprosess.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 

søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 

gateutforming. Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for 

evt. senere utbygging til 4-felt skal sikres.  

 

Illustrasjonene under viser tverrprofil (fig12) og tverrprofil med forbikjøringsfelt (fig 13) 

 
 

 

 

 

 



 
Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen  

Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser  

 

SVV gjennomførte ideseminar på Sundvollen november 2015.  Hensikten med dette 

seminaret var å få frem forslag til mulige trasèer og avklare mulige utfordringer. 

Ideseminaret konkluderte med alternativene vist under. 

 

 
 

SVV har gjennomført en grovsiling av alternativene basert på en kost/nyttevurdering der 

kostnad og avlastningseffekt har hatt stor betydning. Etter grovsilingen har SVV valgt å gå 

videre med tre korridorer vist i illustrasjon under. 



 
 

 

Forholdet til overordnede planer 

I gjeldende kommuneplan er korridorer mellom Eggemoen og Nymoen vist. Korridorene er 

angitt som ikke juridisk bindende. Viste korridorer har likevel vært nyttet av Vegvesen og 

kommune i vurdering av prosjekter for å sikre at mulighetene for en fremtidig 

gjennomføring av vegtraseen.  

 

Juridiske forhold  

Planlegging i denne fasen vil skje etter PBL §3.7 som medfører at SVV gis anledning til å 

utarbeide planforslag og sende disse på høring. Det vil ved fastsettelse av planprogrammet 

være naturlig å ta stilling til om videre planlegging også vil kunne skje etter §3.7. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er ikke tidligere politisk behandlet.  

 

Økonomiske forhold 

Vegutbygging av denne typen vil forutsette bompengefinansiering. Plassering av bom og 

takster for passering vil være gjenstand for vurdering av kommunen. 

Vegbom vil kunne påvirke dagens felles handels- og arbeidsmarked mellom Jevnaker og 

Hønefoss. 

 

Behov for informasjon og høringer 

 SVV har gjennomført ide-seminar og åpent folkemøte i høringsperioden for 

planprogrammet. I punkt 8.1 går det fram at informasjonsmøter i den videre planprosessen 

planlegges. Planprogrammet fastsetter ikke tidspunkt for disse. Det er naturlig at tidspunkt 

vurderes i samråd med kommunen og i forhold til fremdrift i planarbeidet. 

Medvirkning vil også være sikret gjennom lovpålagte høringer av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 



Planprogrammet gir føringer for hva som skal utredes i planarbeidet. Det er i denne fasen 

god anledning for innspill dersom det er hensyn som ønskes belyst eller det er ønske om å 

signalisere politisk vilje til vekting av ulike temaer. Det er imidlertid en stor fordel å 

avgrense utredningsarbeidet til de nødvendige korridorene og temaene for å begrense 

arbeidet og sikre en forsvarlig fremdrift. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Friluftsliv. 

Bygging av ny veg vil kunne forringe opplevelseskvaliteten for tilliggende friluftsområder 

og avskjære atkomsten til bakenforliggende urørte områder. Det vil være naturlig at atkomst 

til friluftsområder nord for Eggemoen vurderes. Dette anses sikret gjennom 

planprogrammets punkt 6.2.2 

 

Bompengefinansiering.  

Selv om bompenger vil bli en separat sak som fremmes for vedtak i kommunen er det høyst 

sannsynlig at prosjektet vil forutsette bompenger. Valg av alternativ vil kunne innvirke på 

takst og mulighet for plassering av bom. Avhengig av løsning vil bom kunne påvirke den 

eksisterende situasjonen med felles handels og arbeidsmarked mellom Jevnaker og 

Hønefoss. Forskuttering av bompengesaken kan forventes å skape sterke reaksjoner og 

forsinkelser. Dersom forholdet ikke vurderes kan man imidlertid komme i en situasjon der 

man grunnet virkninger for andre forhold ender med en løsning som gir svært uønskede 

løsninger med tanke på takster og plassering av bom. Forholdet bør derfor omtales. 

 

Eksisterende vei. 

Eksisterende veitrase er lite omtalt i planprogrammet. Denne kan danne et lokalveisystem og 

forbindelse mellom Jevnaker og Hønefoss. Planprogrammet viser til at den kan bli viktig for 

sykkel og kollektivtrafikk. Bruken av eksisterende veg med prioritering av ulike 

trafikantgrupper og kartlegging av nødvendige fysiske tiltak for tilpasning til ønsket trafikk 

bør utredes og vurderes opp mot alternativer langs ny vei. 

 

Konsekvenser for bruken av Eggemoen. 

Planprogrammet har tatt inn bedring av transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv 

og regional utvikling som effektmål. Dette er i tråd med kommunens intensjoner om at 

Eggemoen skal utvikles videre og at infrastrukturen må tilrettelegge for eksisterende og nye 

virksomheter på en god måte. Det er imidlertid uklart hvordan dette effektmålet følges opp 

og hvordan det vurderes. Vurdering av konsekvenser for utvikling av næringsliv er ikke med 

i temaene som foreslås utredet og ser ikke ut til å være del av prissatte eller ikke prissatte 

konsekvenser. I silingen er det vurdert «tap av næringsareal» men det kommer ikke fram om 

det er differensiert på ulike arealer.  

Eggemoen-området er svært stort. Det er sannsynlig at valg av løsninger for påkobling, 

plassering av veglinja og løsning for sekundærvegnett vil ha langt større betydning for 

konsekvensene av de ulike trasèvalgene enn selve arealbeslaget. Utredningene må 

sannsynliggjøre at valgt trasè gir muligheter for løsninger som underbygger utviklingen av 

Eggemoen.  

Ringerike kommune har signalisert store forventninger til utvikling av området og dets 

potensiale til å skape arbeidsplasser. Det er signalisert at kommunen er villig til å ofre dette 

området som et av regionens viktigste friluftsområder for å muliggjøre en slik utvikling. 



Dersom valgt vegtrase motvirker utviklingen vil resultatet kunne bli bortfall både av 

framtidige arbeidsplasser og friluftsliv. Dialog mellom aktører på Eggemoen og SVV for å 

sikre gode løsninger for påkobling og tilførselveier anses derfor viktig. 

 

Planprosess. 

Statens vegvesen viser også et alternativ der det gås videre med kun en av traseene. Det gis 

inntrykk av at dette vil muliggjøre å gå utenom kommunedelplan og gå rett på 

detaljregulering.  

Å gå videre med kun ett alternativ til utredning gir stor sårbarhet ettersom eventuelle 

problemer vil gi behov for å starte opp igjen med ny plan. Samtidig er fremdrift for 

planarbeidet viktig for å avklare løsninger som gjør det mulig å komme videre med 

områdeplaner på Eggemoen, noe som er en forutsetning for en god utvikling av området. 

 

Berørte grunneiere. 

Grunneiere langs ny (og gammel) trasè vil bli berørt gjennom endring i støybildet og mulig 

arealbeslag. Det er for tidlig i prosessen til å kunne si noe om disse konsekvensene. 

Konsekvensene for berørte grunneiere kan  imidlertid ventes å bli ganske store som følge av 

både reguleringen for forventningene som skapes ved linjevalg. Dersom det reguleres til to-

felt men sikres mulighet gjennom byggegrenser og linjeføring for en fremtidig utvidelse til 

firefelt kan dette gi en uavklart situasjon der forventningene til fremtidig utvidelse gir 

ulemper ved f.eks. salg som det etter vedtatt reguleringsplan ikke er anledning til å søke 

erstattet. Konsekvensene av dette samt hvilke tiltak i forhold til støyskjerming for berørte 

beboere må synliggjøres.  

 

Byggegrenser. 

Statens vegvesen benytter ofte byggegrenser opp mot 100m mot europaveg. Dette begrunnes 

blant annet med behov for sikring av mulighet for utvidelse, etablering av gang/sykkelveg 

og sikring av tilstøtende bebyggelse mot støyulempe. I dette prosjektet vil det i hovedsak 

være mindre støyfølsom bebyggelse i nærføringen på Eggemoen. Prosjektet vil også avklare 

behov for areal til fremtidig utvidelse til firefelt og tar sikte på å vise løsning for 

gående/syklende. Det oppfordres derfor sterkt til å vurdere nøye hva som er strengt 

nødvendig å ta som byggegrense mot ny vegtrase ut i fra kommunens ønske om minst mulig 

beslag av arealer som kan nyttes til andre formål på Eggemoen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Planprogrammet tar opp relevante tema på en oversiktlig måte og gir et godt bilde av mange 

av utfordringene i saken. Målene til prosjektet og kriterier for silingen er også tydelig og 

virker fornuftige. Statens vegvesen  har i saken invitert til innspill og holdt 

informasjonsmøte for å få innspill til løsninger og avdekke ulike syn og interesser som  kan 

ha betydning for valg av løsning for ny vegtrasè. Det har hittil i prosessen også vært god 

dialog med kommunens administrasjon og berørte interessenter på Eggemoen. 

Rådmannen anser at Vegvesenets valg av korridorer for videre utredning er fornuftig i 

forhold til å belyse alternativene som kan la seg realisere.  

 

Naturmangforldloven. Rådmannen anser at punkt 6.2.3 sikrer at konsekvenser for natur- og 

biologisk mangfold blir forsvarlig utredet. 

 



I planprogrammet 5.4.3 stilles det spørsmål ved om man kan gå videre med  kun ett 

alternativ der alternativ 3 holdes fram  som det naturlige valget. Dette vil kunne redusere 

omfanget av utredninger og muliggjøre en kortere planprosess, noe som vil være svært 

viktig for videre utvikling av Eggemoen og forutsigbarheten både for næringsdrivende og 

berørte grunneiere. Områdeplanene for næringsutvikling på Eggemoen er stanset av SVV i 

påvente av avklaring av ny vegtrasè.  

Rådmannen anser likevel at silingen er gjort på et så overordnet nivå at det virker uklokt å 

vurdere en slik løsning allerede nå. Valg av en vegløsning for videre utredning kan føre til 

en pressituasjon. Dersom løsningen viser seg å få følger man ikke har forutsett og som er 

svært negative, kan det bli et valg mellom å akseptere disse eller ikke få realisert ny vei. 

Rådmannen  mener det er fornuftig å vurdere konsekvensene av de ulike alternativene i 

forhold til virkninger for forsvaret og igangsatte næringsområder. Rådmannen støtter tanken 

om å ta ut alternativer som viser seg uaktuelle og eventuelt gå videre med ett alternativ 

dersom det i prosessen kan  vises at dette gir en løsning som ivaretar kommunens og 

berørtes interesser på en forsvarlig måte. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen ser det som svært positivt at SVV starter opp planleggingen av trasèen Nymoen 

Eggemoen. Prosjektet er viktig for regionen både av trafikksikkerhetsmessige grunner og 

ved at den styrker forbindelse mot Gardermoenområdet og avlaster trafikken gjennom 

sentrum. 

Rådmannen anser at konsekvenser for aktørene på Eggemoen og berørte grunneiere langs 

trasèene må vurderes og synliggjøres. Dette er en vanskelig øvelse som betinger mye og 

godt samarbeid.  

Løsning for atkomst til Jevnaker, samt friluftsområder nord for Eggemoen må utredes. Dette 

vil være en naturlig del av planen, men er lite omtalt i planprogrammet. 

Konsekvensene av innføring av bompenger på strekningen må vurderes og omtales. 

Rådmannen anbefaler at det gås videre med utredning av de ulike korridorene, men at det 

åpnes for å ta ut alternativer som viser seg urealistiske å gjennomføre uten at disse legges 

frem senere som alternativ med full konsekvensutredning. Der forholdene som gjør 

veialternativet uønsket er av en slik art at det kan oppstå tvil om det skal tas ut, oppfordrer 

rådmannen vegvesenet om å be kommunen avklare dette politisk. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Avdelingsleder på areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Forord 

Etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 4-1 skal det for alle regionale planer og kommuneplaner, som kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, som et ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

Planprogrammet skal redegjøre for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte og hvordan 
planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke korridoralternativ som skal utredes 
videre og hvilke utredninger som anses som nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning for tiltaket etter Forskrift om konsekvensutredninger. 
Dette innebærer at det i planprogrammet er beskrevet hvilke tema som skal utredes for å belyse 
konsekvensene av tiltaket.  

For å kunne vurdere alternative korridorer for ny E16, ble det gjennomført et ideseminar i november 
2015 for å skissere mulige traseer. På ideseminaret deltok politikere, lag og foreninger i tillegg til 
sentrale grunneiere. Foreslåtte traseer er i ettertid vurdert systematisk mot hverandre gjennom en 
silingsprosess. Det er utarbeidet en silingsrapport som dokumenterer ulike sider ved alternativene. 
Alternativene er rangert etter hvor godt de oppfyller målformuleringene til prosjektet. Siling av 
alternativer er gjort på et overordnet nivå og utgjør grunnlaget for forslag til hvilke korridorer som skal 
utredes videre.  

I utarbeidelsen av planprogrammet har Statens vegvesen samarbeidet med Ringerike kommune, 
Forsvaret og Forsvarsbygg, regionale etater og berørte grunneiere. Målet med samarbeidet har vært å 
få til en felles forståelse for de utfordringene som må løses lokalt og regionalt. 

Det er Statens vegvesen, som tiltakshaver for prosjektet, som har ansvaret for å utarbeide forslag til 
planprogram. Ringerike kommune som ansvarlig myndighet, fastsetter programmet.  

Tidspunkt for utlegging og frist for å sende inn merknader vil framgå av oversendingsbrev og annonser 
i lokalaviser, på kommunens nettside og på prosjektets nettside, 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker. Det vil bli avholdt offentlig møte (folkemøte) i 
høringsperioden. Etter at forslag for planprogram har vært på høring, vil Statens vegvesen 
sammenfatte og vurdere innkomne merknader, før forslaget med eventuelle endringer oversendes til 
sluttbehandling i Ringerike kommune.  

 

Uttalelser til planprogrammet sendes til:  Statens vegvesen 

      Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 Lillehammer 

Brevet merkes med saksnr.: 16/28107 

       

Spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til : 

Statens vegvesen Region øst ved: 

Bjørn Nyquist, tlf 24058350, epost: bjorn.nyquist@vegvesen.no  

Snorre Vaagland, tlf. 24058084 epost: snorre.vaagland@vegvesen.no  

 

Ringerike kommune ved: 

Lars Torstensen Lindstøl, tlf 32117472. epost: Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn  

Statens vegvesen planlegger ny E16 på strekningen mellom Nymoen/Hensmoen – Eggemoen. 
Prosjektet er en direkte forlengelse av E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker og Ringerike kommune hvor 
reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2015.  

Dagens E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen tilfredsstiller ikke kravene til standard i forhold 
til vegens funksjon. I dag betjener E16 både lokaltrafikk mellom Hønefoss og Jevnaker og regional 
trafikk mellom Gardermoen/Oslo nord og indre Buskerud, Telemark og Hallingdalen/Valdres 
(Rv7/E16). 

Planlegging av strekningen startet allerede i 1969. I 1992 ble prosjektet tatt opp på nytt som del av 
utredning av ny hovedflyplass for Oslo. I 1999 ble prosjektet vurdert i forbindelse med revisjon av NTP 
for perioden 2002 – 2011.  

Etter at ny trase for E16 på strekningen Eggemoen – Olum er vedtatt, gjenstår denne strekningen for å 
få enhetlig standard som inngår i en ytre ring 4 utenom Oslo fram til Gardermoen. Realiseringen av 
prosjektet vil bidra til å reduserer reisetiden og sikre en forutsigbar fremkommelighet. Derfor ønsker 
Statens vegvesen med Ringerike kommune å starte opp planarbeidet på nytt med ordinær prosess 
etter Plan og bygningsloven som innebærer utarbeidelse av planprogram, kommunedelplan med 
konsekvensutredning og reguleringsplan.  

 Prosjektet er ikke omtalt i grunnlaget for inneværende NTP 2014 – 2023.  

1.2 Mål 

Samfunnsmål: Beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under. Hvilke virkninger 
vil prosjektet ha på miljø og samfunn.  

I nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 er målene for transportpolitikken formulert. Det 
overordnende mål for transportpolitikken er: «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.»  

Det overordnede målet for E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen:  

Ny E16 Nymoen/Hensmoen-Eggemoen skal gi en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle 
trafikantgrupper.  

 

Effektmål: Skal vise effekter som tiltaket gir brukere og omgivelsene. Eksempelvis kapasitet, 
regularitet, ulykkesfrekvens, tidsbesparelser mm. Effektmål skal kunne måles over tid.  

- Bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper; færre ulykker med personskade  
- Forutsigbar- og redusert reisetid mellom Nymoen og Eggemoen 
- Redusere gjennomgangstrafikken gjennom Hønefoss sentrum og på fv. 241 
- Bedre transportårer og tilgjengelighet for lokalt næringsliv og regional utvikling 
- Ta vare på stedlige landskapskvaliteter og identitet som sandfuruskog, ravinelandskap, 

kulturlandskap og elvelandskap.  
 
Resultatmål: Skal beskrive hva som er viktige leveranser og resultater for prosjektet som f. eks. 
kostnader og ytelser. Resultatmål skal kunne måles umiddelbart etter gjennomført prosjekt.  

- Reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i 2018 
- Kryssene på strekningen skal være planskilt. Plassering av kryss og utforming av disse skal 

gjøres slik at ny veg får mest mulig trafikk og avlaster Hønefoss sentrum og fv. 241 
- Etablere et sammenhengende sykkeltilbud mellom Hønefoss og Jevnaker, og andre relevante 

lenker innenfor planområdet 
- Det skal utarbeides forslag til finansieringsløsning som grunnlag for Stortingsproposisjon 
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- Formingsveileder for E16 Nymoen - Roa skal legges til grunn for å få en sammenhengende 
utforming av vegrommet fra Nymoen i Ringerike kommune til Olum i Jevnaker kommune 

Forutsetninger: 

- Ny E16 planlegges etter dimensjoneringsklasse H5, men horisontal- og vertikalkurvatur skal 
søke å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8 håndbok i N100 Veg- og 
gateutforming. 

- Konstruksjoner på ny E16 skal vurderes bygget som 4-felts veg. Mulighet for evt. senere 
utbygging til 4-felt skal sikres. 

- Ivareta ytre miljø gjennom gjeldende lover, retningslinjer og interne føringer for håndtering av 
det ytre miljøet.  

- Prosjektet skal vurdere tilkomst til mulige nye friluftsområder på Eggemoen 
- Det skal gjennomføres en livsløpsanalyse på materialbruk og planlegge for en energieffektiv 

anleggsgjennomføring for å begrense utslipp av klimagasser 
 

1.3 Planprosess 

§ 4-1 i Plan og Bygningsloven slår fast at: «For alle regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.» 

Planprogrammet skal gjøre rede for: 

• Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. 
• Hvilke traséalternativer som skal utredes i de neste planfasene. 
• Hvilke konsekvenstemaer i forhold til miljø, naturressurser og samfunn som må utredes i 

senere planfaser og hvordan de skal utredes. 
• Hvordan informasjon og medvirkning i senere planfaser skal gjennomføres 

Planprogrammet skal videre sikre at man i utredningene fokuserer på forhold som det er nødvendig å 
få belyst for å kunne: 

• Ta beslutningen om - og på hvilke vilkår – tiltaket kan gjennomføres 
• Foreta valg av alternativ 

Kommunen er ansvarlig myndighet. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i forbindelse med 
varsling av oppstart av planarbeidet. Det er avtalt med Ringerike kommune at planarbeidet skal skje 
med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3.7 som gir kommunen anledning til å la statlig myndighet 
utarbeide og sende et planforslag på høring. Etter høring og evt. revisjon av planprogrammet, 
oversendes det til kommunen for vedtak.  

Dette Planprogrammet gjelder i utgangspunktet kommunedelplan med tilhørende 
konsekvensutredning for strekningen Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. I Planprogrammet er 
alternative traseer for ny veg vurdert. Valg av alternativer inngår som en del av Planprogrammet. 
Avhengig av hvilke innspill som kommer under høring av Planprogrammet, kan det være aktuelt å gå 
direkte til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. Hvis dette blir aktuelt, vil konsekvensutredningen 
bli utarbeidet som en del av reguleringsplanarbeidet. 

1.4 Prosjektet 

Dette planprogrammet gjelder kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for strekningen 
Nymoen /Hensmoen – Eggemoen. Tiltaket innebærer at det skal bygges ny E16 fra 
Nymoen/Hensmoen og over til Eggemoplatået, hvor ny E16 kobles sammen med den planlagte E16 
mellom Eggemoen og Olum.  

Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse H5 i Statens vegvesens håndbok N100, med 
vegbredde 12,5m, fysisk midtdeler, toplanskryss og fartsgrense 90 km/t. Det skal tas høyde for at det i 
fremtiden kan være aktuelt å utvide vegen til 4 felt, og derfor skal horisontal- og vertikalkurvaturen 
søkes å tilfredsstille kravene til dimensjoneringsklasse H8. 
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Plassering av kryss er en viktig del av prosjektet, og det vurderes nytt kryss med E16 Ådalsvegen, mot 
Jevnaker og til næringsområdet på Eggemoen. Plassering av kryss avhenger av flere forhold, særlig 
viktig i dette prosjektet ,er hvor det er økonomisk og teknisk mulig å krysse ravinedalene i 
Nærstadamarka. 

1.5 Gjennomført ideseminar 

Som et ledd i å vurdere alternative traseer, ble det avholdt et ideseminar 17. – 18. november i 2015 på 
Sundvollen hotell. På ideseminaret deltok lokalpolitikere, representanter fra kommunene Ringerike og 
Jevnaker, regionale myndigheter, velforeninger, grunneiere og næringsinteresser. I planprogrammet 
er det jobbet videre med alternativene som ble presentert på ideseminaret.  

1.6 Avgrensning av planområdet 

Området som blir berørt av korridorvurderingen ligger mellom Nymoen og Hensmoen til Eggemoen 
der hvor ny E16 for Eggemoen-Olum er planlagt bygget.  

  

Figur 1: Avgrensning av området for korridorvurdering 

 

1.7 Vegstandard  

E16 mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen er i dag en tofelts veg med varierende standard.  

Fra Hensmoen industriområde til Nymoenkrysset (Ådalsveien) er vegen fri for kryss i plan og det er 
kun en direkte atkomst til vegen fra Nærstadmarka (privat). Strekningen har slake kurver, gul 
midtstripe og fartsgrensen på strekningen er 80 km/t. Det er boligfelt  nærføring til E16 ved Nymoen.  

Hensmoen 

Nymoen 
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Fra Risesletta til krysset til Almemoen har E16 en lavere vegstandard, med fartsgrense 60 km/t, flere 
krappe kurver og ikke noe separat tilbud til myke trafikanter. På strekningen er det en del spredt 
bebyggelse og næringsvirksomhet som har direkte adkomst til vegen.  

Fra Almemoen og ned til Gummikrysset er fartsgrensen 50 km/t, det er god sikt og en separat g/s-veg 
med kryssing av E16 i kulvert for myke trafikanter. Gummikrysset er et T-kryss mellom E16 og fv. 35 
inn mot Hønefoss sentrum, hvor det til tider kan være kø. 

Fra Gummikrysset til Eggemobakkene går E16 gjennom et område med dyrket mark. Terrenget er flatt 
og oversiktlig, det er separat g/s-veg frem til avkjøringen til Nærstadmarka. Fartsgrensen er 70 km/t. 
På denne strekningen er det flere private avkjørsler, samt et kanalisert T-kryss inn til Hvalsmoen. Fra 
avkjøringen til Nærstadmarka og frem til Eggemobakkene er det flere krappe kurver på E16. 

Eggemobakken har en lengde på ca. 1,5 km og stigning på 9 %. Stigningen gjør at tunge kjøretøy får 
redusert hastighet opp bakken, samt at denne trafikantgruppen kan få problemer å komme opp 
bakken vinterstid. På toppen av Eggemobakken settes fartsgrensen opp til 80 km/t rett før avkjøringen 
til NAF-banen. E16 går videre på Eggemoplatået i retning Jevnaker, med kanalisert T-kryss til 
Eggemoen næringspark og T-kryss med forbikjøringslomme til Viul. Det er ikke noe tilbud til myke 
trafikanter fra avkjøringen til Nærstadmarka og til kommune-grensa til Jevnaker langs med dagens 
E16. Et alternativ for myke trafikanter er å bruke skosbilvegnettet i Nærstadmarka og på Eggemoen.  

Figur 2: Oversiktskart over planområdet med dagens vegnett.  

1.8 Arealbruk 
Ringerike kommune har et areal på ca. 1550 km², hvor skog dominerer med ca. 1200 km². Dyrkamark 
utgjør ca. 80 km² og ca. 5 km² er industri/servicetjenester (SSB).  

Antall husholdninger i Ringerike ligger på rundt 14 150 (SSB 2014). Kommunesenteret og bysenteret 
ligger i Hønefoss. 
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I Ringerike kommune er det i dag rundt 30.000 innbyggere, mens det i tettstedet Hønefoss bor ca. 
14.000 mennesker. I Jevnaker tettsted bor det rundt 4.600 mennesker. Det er betydelig utveksling av 
varer og tjenester mellom disse to tettstedene.  

Figur 3: Arealbruk i planområdet (Skog og landskap) 

Ringerike kommunes kommuneplan for 2007-2019 viser framtidig arealbruk. Det er avsatt aktuelle 
korridorer for ny E16, men disse er ikke gitt rettsvirkning, se figur 4. 
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Figur 4: Utdrag fra kommuneplankart (2007-2019) over aktuelt planområde for ny E16 (tidligere rv35)
Nymoen-Eggemoen.

Avsatte korridorer

E16
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1.9 Dagens vegtrafikk

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E16 mellom kommunegrensa til Jevnaker og Hensmoen er hentet fra
Norsk Vegdatabank (NVDB). Tall fra 2015 viser følgende årsdøgntrafikk på E16, se figur 5.

Figur 5: Registret trafikkbelastning på delstrekninger. Kjt/døgn (ÅDT 2015 NVDB)

På fv. 35 i gjennom Hønefoss og opp til Gummikrysset er årsdøgntrafikken 17700 kjt/d.

1.10 Kollektivtrafikk

Følgende bussruter kjører på E16 innenfor planområdet:

- Rute 701 Toso skole – Hønefoss sentrum (Opplandstrafikk).
- Rute 221 Hønefoss sentrum – Jevnaker rutebilstasjon (Brakar).
- Rute 225 Hønefoss – Knestang – Viul (Brakar).
- Rute 232 Hønefoss – Hensmoen – Hallingby – Nes i Ådal (Brakar).

Det er busslommer ved Vågård, Nymoen, Risesletta, Solbakken, Havresletta, Almebakken,
Almesletta, Hvalsmokrysset, Nærstad, Austjord, Egge og Eggemoen.

1.11 Trafikkulykker

I perioden 2005 – 2014 har det skjedd 53 trafikkulykker med personskade på E16 fra
kommunegrensen mot Jevnaker til ca. 200 m nord for T-krysset på Hensmoen. 5 ulykker har medført
at mennesker er blitt hardt skadd, mens de resterende 48 ulykkene har endt med lettere personskade.

6
2
0
0
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Totalt har 80 personer blitt skadet i de 53 ulykkene. Det har vært en fotgjengerulykke, en sykkelulykke
og 9 mc-ulykker på strekningen.

Tabell 1: Antall ulykker fordelt på år og alvorlighetsgrad, samt antall skadde og drepte personer fordelt
på år og skadegrad.

År

Antall
ulykker
totalt

Antall ulykker Antall personer

Drept Hardt skadd Lett skadd Drepte Hardt skadde Lettere skadde
2005 2 2 2
2006 7 1 6 1 9
2007 8 8 15
2008 10 3 7 3 15
2009 4 4 5
2010 3 3 3
2011 7 7 9
2012 4 4 6
2013 1 1 2
2014 7 1 6 1 9
Totalt 53 0 5 48 0 5 75

Figur 6: Oversikt over personskadeulykker i perioden 2005 – 2014.

De strekningene som er mest ulykkes utsatt er:

Fra avkjøringen til Nærstadmarka til krysset ved NAF-senteret har det skjedd 18 ulykker i perioden.
Tre av disse har skjedd ved avkjøringen til Nærstadmarka, alle påkjøring bakfra ulykker. De
resterende ulykkene på denne strekningen er konsentrert rundt de krappe kurvene på strekningen,
hvor 6 av ulykkene er utforkjøringsulykker og 5 er møteulykker.
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De øvrige ulykkene har fordelt seg utover resten av strekningen, men med noen ansamlinger i krysset 
med fv. 35 Hønegata, toplanskrysset ved Risesletta og krysset på Hensmoen. Av de 53 
personskadeulykkene har det vært 18 utforkjøringsulykker og 13 møteulykker. 

 

1.12 Forurensning  

1.12.1 Støy 

Beregningene på støy er utført i programvaren Norstøy. I henhold til støyretningslinjen T-1442/12 bør 
utendørs støynivå ved støyfølsom fasade ikke overskride en døgnekvivalent på ≥55dBA (gul og rød 
støysone), og innendørs støynivå bør ikke overskride en døgnekvivalent på ≥30 dBA.   

 

Figur 7: Utdrag fra støyvarselkart for Ringerike kommune. Bildet viser beregnet støysone langs E16 
ved Nymoen. Trafikkgrunnlaget er år 2016.  

Fra Hensmoen til «Gummikrysset» og videre mot Eggemoen langs dagens E16 er ca. 30 boliger utsatt 
for støy mer enn 65 dBA (rød støysone) og ca. 50 boliger med støy mer enn 55 dBA (gul støysone). 
Området rundt Nymoen og Gummikrysset er mest utsatt for støy innenfor planområdet. 

1.12.2 Lokal luftforurensning 

Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM10) og NO2 kan være et problem i byer og 
tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon (inversjon). Luftforurensning kan blant annet gi 
luftveislidelser, økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer. I tillegg kommer lukt, støv, og skitt, 
plage og nedsatt trivsel.  

Det anbefales å følge opp boligområder som ligger nærmere enn 50 meter fra veger som har en 
trafikk på mer enn 10 000 kjt/døgn (ÅDT). 

For boliger som i dag ligger langs E16 fra Hensmoen mot Gummikrysset og videre mot Eggemoen blir 
ikke utsatt for luftforurensning fra vegtrafikken som overskrider kravene i Forurensningsforskriften. 
Vegstrekningene har lavere trafikk enn 10 000 kjt/døgn og det er lite stillestående kø på disse 
strekningene.   
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1.12.3 Vannforurensning 

Ihht. Forurensingsloven har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å utøve sin virksomhet slik at 
forurensning fra vegen blir så liten som mulig. Generelle krav til planlegging og bygging av nye 
veganlegg er at det skal vurderes etablert egne oppsamlings- og rensesystem som fører til at 
forurensningen minimaliseres.  

Avrenning fra vegen til vassdrag som endrer vannkvaliteten kan påvirke det biologiske mangfoldet i og 
rundt vassdraget. Økt trafikksikkerhetstiltak som salting kan påvirke vassdrag og grunn negativt langs 
vegen. 

Nærstadmarka utgjøres av to uavhengige bekkesystemer. Den østre, Hagabekken har sitt nedbørsfelt 
tilknyttet Nærstadsmarka. Influenseområdet grenser opp mot Randselva. Hagabekken blir i dag brukt 
til å sette ut ørretsmolt for rekruttering til de lokale ørretstammene. Hagabekken hadde tidligere 
drikkevannskvalitet, men i dag er bekken forurenset av kloakk og annen overflateavrenning.  

Det vestre bekkedraget i Nærstadmarka har mindre vannføring enn Hagabekken, og på grunn av den 
lave temperaturen i vannet kan man anta at mye av vannføringen skyldes  grunnvannstilsig.  

 

1.13 Landskapsbilde 

Planområdet domineres av det store og flate Eggemoplatået som står i sterk kontrast til det intakte 
ravinelandskapet Nærstadmarka. I øst avgrenses planområdet av den meandrerende Randselva, som 
har skåret seg ned i den mektige grusmorenen. 

Eggemoen, som er Norges største grusavsetning dannet under siste istid, er relativt flat med mye 
furuskog. Dette er et ensartet område, brutt opp av Eggemoen flyplass med tilhørende 
næringsbebyggelse og Forsvarets anlegg.  

Ravinelandskapet er meget kupert og variert, men terrengformene er delvis kamuflert av tettvokst 
skog. Boligfeltet på Nymoen fra 80-tallet avgrenser området i vest. Gården Nærstad sør i ravinen 
ligger vakkert til på en høyde med utsikt mot Eggemoen. 

Noe jordbrukslandskap inngår i planområdet sør og nord for ravinen. Dødisgropene i den nordøstre 
del av planområdet danner en markert overgang fra den flate Eggemoen. 
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1.14 Kulturmiljø 

Eggemoen består av en enorm sandmorene som domineres av furuskog. Området har vært viktig for 
å skaffe ressurser fra utmarka, som vilt, tjære og ved til brensel. Dette kommer til uttrykk ved alle 
fangstgropene, tjæreanleggene og kullgropene som er kjent i området. Disse kulturminnene er fra 
perioden ca. Kr. f-.-1500 e. Kr. I utkanten av utredningsområdet i nord og sør ligger gårdsbebyggelse 
ved Egge og Vågård. Ved Vågård er det kjent automatisk fredete gravhauger fra jernalderen.  
 
Eggemoen leir ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten som flyplass under andre verdenskrig. I 
etterkrigstiden overtok Forsvaret området, og det ble bygget ut som standplass for 
Ingeniørkompaniet/Brigaden i Sør-Norge. Flere av bygningene i det sentrale leirområdet er fredet etter 
forskrift.  
 
Viktige kulturminner er:  

• Eggemoen leir 
• Verneverdige gårdsmiljø ved Egge 
• Gravminner ved Vågård 
• Utmarkskulturminner  

 

 

Figur 8: Utsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden som viser kjente kulturminner i området 
 

1.15  Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Disse definisjonene beskriver 
opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom og 
friluftsområder.  

Det er særlig friluftsområder som er av interesse i planområdet. Eggemoen-platået er et svært 
populært turområde. Det er etablert et løypenett både for langrenn og oppmerkede stier for fotturer. 
Terrenget er flatt og furuskogen er åpen som gjør det enkelt for alle å bruke området til rekreasjon og 
trening. Terrengsykling og turorientering er også populære aktiviteter på Eggemoen-platået.  
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Det er i dag store utbyggingsplaner på Eggemoen-platået. Den planlagte næringsparken vil 
beslaglegge deler av dagens friluftsområde. Det kan være aktuelt å gjøre område nord for Eggemoen 
leir og flyplass mer tilgjengelig for friluftsliv.  

Ravinelandskapet i Nærstadmarka er også et brukt friluftsområde. Det er særlig sykling langs 
skogsbilvegene innover Nærstadmarka som er populær.  

 

1.16  Naturmangfold 

Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag.  

Landskapet innen planområdet består i hovedsak av to landskapsregioner. Eggemoen har en relativt 
intakt furuskoglandskap (sandfuruskog), og hører med til Østlandets skogkledde åstrakter. 
Nærstadmarka med sine dype raviner hører med til «Låglandsbybygder østafjells». Kjennetegnes med 
at de ligger under marin grense (Stabbetorp et.al 1999). 

Vegetasjonen er markert forskjellig med furuskog på Eggemoen, og med opprinnelig løvskog i 
Nærstadmarka – trolig gråor-heggeskog. Tidligere har nok området vært sterkt preget av beite. I dag 
består store deler av Nærstadmarka av plantet gran (meget høy bonitet). Langs kanten av moen ut 
mot Nærstadmarka er det en mer artsrik vegetasjon som er mindre preget av lyngarter, men med flere 
næringskrevende arter. Skogen klassifiseres som en lågurtskog med furu i tresjiktet.  

Bekken i den vestre delen av Nærstadmarka antar man at det ikke er fisk, men i utløpet til Randselva 
finnes det bla.a. gjedde og flere andre fiskeslag. I Hagabekken er det registret ørret nedenfor 
«fossen» som er et vandringshinder (tidligere demning). Ringerike Sportsfiskere har lagt ut gytegruss 
og satt ut ørret i den nedre delen av Hagabekken. Det er meget beskjeden gyting av ørret fra 
Randselva, men elva tilføres årlig ny settefisk, slik at det på sikt kan bygges opp en god ørretstamme. 

Når det gjelder hjortevilt finnes det 9 kjente trekkveier for hjortevilt i forbindelse med Nærstadmarka. I 
hjorteviltregisteret under fallvilt er det siden år 2000 registret tre påkjørsler av elg mellom Hensmoen 
og Gummikrysset, og 14 mellom Gummikrysset til fylkesgrensa på Eggemoen. Påkjørsler av rådyr er 
betydelig flere enn av elg og påkjørslene er særlig konsentrert ved Alme og opp Eggemobakken.  

For fugleliv er artsmangfoldet størst nede langs elveskråningene, deretter i ravinene og relativ lav 
artsmangfold på furumoen.  

1.17  Naturressurser 

Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, 
vannforekomster, berggrunn og mineraler er definert som naturressurser. Naturressurser omhandler 
også landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. 

Med ressursgrunnlag menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurdering av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og 
kvalitet, men ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. 

Det meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk og grusressurser 
(masseuttak).    

På Eggemoen-platået er det høyreist furuskog (sandfuruskog) som har en høy bonitet etter Skog og 
landskap sitt kartgrunnlag (NIBIO) 

Kartlegginge viser videre at Nærstadmarka også har skog med høy bonitet. Dette bekreftes i 
rapporten fra NINA oppdragsmelding 577 (1999) som beskriver skogen i Nærstadmarka med særs 
høy bonitet. Skogen i Nærstadsmarka domineres av plantet gran, men med innslag av løvskog i visse 
områder.  
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Korn og grassproduksjon innenfor planområdet ligger i dag langs dagens E16 fra Gummikrysset til 
Eggemobakken. Det er også noen mindre jordbruksområder inne i Nærstadmarka og ved Hensmoen. 
Eggemoen-platået som i dag består av sandfuruskog har et potensial for oppdyrking (NIBIO). 

Eggemoen-platået er blant Norges største grusreserver. 

1.18  Reiseopplevelse 

«Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse av område og veg sett fra vegen» (V712). 
Eggemoen og Nærstadmarka har unike landskapskvaliteter som er ønskelig å få frem for de reisende 
ved valg av linjeføring og valg av tekniske løsninger.  

1.19  Eiendomsstruktur 

Dagens eiendomsstruktur i planområdet består av 5-6 større eiendommer på Eggemoen og 
Nærstadmarka. Ved Hensmoen, Nymoen og Gummikrysset er området preget av mindre 
landbrukseiendommer, boligfelt og næringseiendommer.   

 

Figur 9: Oversiktskart med eiendomsgrenser 
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1.20 Geologi og geoteknikk

Geologisk beskrivelse av området

Området på og rundt Eggemoplatået er preget av kvartære og yngre landskapsformer. Figur 9 viser en
del typiske avsetninger som synes i landskapet, som isrenner, dødisgroper og iskontaktavsetninger. I
front av Eggemoplatået i blått vises de marine avsetningene som i dag utgjøre et stort ravinelandskap,
se fig. 10.

Kvartærgeologi

Eggemoplatået er det som vi kaller en brerandavsetning. Under den siste istiden var deler av sokkelen
og fastlands-Norge dekket av is og for ca. 9500 år siden lå selve isfronten ved Hønefossområdet. På
grunn av den store tyngden av isen, har området ligget ca. 200 m lavere enn dagens overflate slik at
havet har ligget inn over Tyrifjorden. På grunn av at salte vannmasser strakte seg inn over
Tyrifjordbassenget, ble det avsatt store mengder leire på sjøbunnen inn mot og under dagens platå på
Eggemoen. Under denne perioden lå selve istungen i Randsfjorden. Senere rykket breen fram igjen
og avsatte suksessivt grovere og grovere materiale bestående av sand og grus over den leirete
sjøbunnen. I siste fase lå isfronten ved dagens fylkesgrense og breelver avsatte grovt materiale som
stein og grus horisontalt på toppen av allerede avsatte lag. Dette topplaget varierer fra 6-7 meter i
nord til under 1 meter ved terrassekanten i sør, og utgjør de store grusressursene på Eggemoen. Den
finere sanden under det grove topplaget har en mektighet på 30-40 m. Underst ligger de marine
sedimentene som silt og leire.

Figur 10. Kvartærgeologisk kart over undersøkelsesområdet, etter Østmo et al. 1978 og Nordahl-
Olsen 1994.
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Berggrunnsgeologi

Eggemoplatået ligger midt på oslofjordforkastningen som skiller Oslofeltets kambro-siluriske bergarter
i øst og grunnfjellsbergartene i vest. Grunnfjellsbergartene består i hovedsak av sure bergarter som
gneiser, granitter og kvartsitter i tillegg til amfibolitter i nordvest. Oslofeltets sedimentære bergarter i
øst består av leirskifere sammen med kalksteiner og sandsteiner som igjen er intrudert av store
mengder syenittbergarter.

Figur 11: Figuren viser oslofeltforkastningen med grunnfjellsbergarter i vest og Oslofeltets bergarter i
øst

Grunnvannspotensiale

Ut fra undersøkelser utført av NGU vil ikke grunnvansmagasinet på Eggemoen utgjøre en
reservevannskilde til dagens hovedvannforsyning i Ringerike kommune. Det er begrenset nydanning
av grunnvann som er gitt av nedbørsinfiltrasjon. Nydanning av grunnvann kan imidlertid økes betydelig
ved kunstig infiltrasjon av råvann fra Randselva.

Geoteknisk beskrivelse av området

Det forventes at løsmasse-mektighet er svært varierende i planområdet. Marine grense ligger ca. 200
meter over dagens havnivå, dvs. stor del av planområdet ligger under marine grense.
Kvikkleireforekomst er stort sett assosiert med marine/havavsetninger under marine grense. Derfor
utelukkes det ikke faren for kvikkleire. På Eggemoen-platået består området av breelvavsetning.
Breelvavsetningene er vanligvis velgraderte og godt drenerende. De har relativt god bæreevne, som
også har god grav- og spuntbarhet. Likevel, vegbygging i slike avsetninger krever tiltak som
erosjonssikring av skjæringer, god drenering og frostsikring.

I Nærstadmarka består området av tykk havavsetning, hovedsakelig silt og leire. Landskapet er
betydelig ravinert. Området «Almemoen» i Nærstadmarka er kartlagt som middels faregrad og
risikoklasse 3 ihht. NVEs kvikkleiresoner. NVEs kartlegging av kvikkleiresoner er en kvalitativ metode
basert på grunnlag av topografiske, geotekniske og hydrologiske kriterier. Faregradskartleggingen
dekker ikke alle områder med skredfare.
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Stabilitetsforhold og behov for sikringstiltak må avklares så tidlig som mulig i planprosessen. Det er 
viktig at grunnundersøkelsene tilpasses utviklingen av planene. Behov for detaljkunnskap om 
grunnforholdene øker etter som planene tar form. I kommunedelplanen vil det være nødvendig å 
utføre forundersøkelser av grunnforholdene slik at fundamentering og utforming av nødvendige 
byggverk avklares i prinsipp for at kostnadene kan anslås. 

 

1.21  Skred og flom 

Det er skredfare i deler av planområdet. Overgangen mellom Eggemoen-platået og Nærstadmarka har 
fare for skred/utglidninger. Her er det viktig å bevare vegetasjonen for å forhindre utglidninger.  

Det er ingen fare for skred på Eggemoen, siden dette området er flatt og grunnen består av grus og 
sand.  

Det er ikke registrert flomutsatte områder i planområdet. 

2 Gjeldende rammer og premisser 

2.1 Rikspolitiske/statlige retningslinjer (RPR) 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
• Redegjør for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging  
• Klargjør viktige prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen  
• Peker på samarbeidsbehov og ansvar for gjennomføringen 
  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Fortetting og arealøkonomisering, knutepunktutvikling og 
senterutvikling i forbindelse med videre utbygging (bolig og næring understrekes som særlig viktig 
relatert til transportplanlegging, blant annet for å kunne begrense transportbehovet). Det skal legges til 
grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv planleggingen samt gode regionale helhetsløsninger på 
tvers av kommunegrensene. 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene tar sikte på at barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det 
fysiske miljø. På kommunenivå innebærer dette at barn og unge blir delaktige planprosesser og får 
mulighet til å uttale seg. Arealer og anlegg skal sikres mot forurensning støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det tilrettelegges store nok og egnede arealer for lek og utfoldelse. I den 
grad arealer som brukes til dette går tapt, skal det skaffes fullverdige erstatningsarealer. 

RPR for vernede vassdrag 

Siden 1973 har det blitt vedtatt flere verneplaner for vassdrag av Stortinget. Vernet gjaldt i 
utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at verneverdiene heller ikke 
må undergraves av andre inngrep. RPR gjelder for hundremetersbeltet og for spesielt verdifulle 
områder utenfor dette som har betydning for vassdragets verneverdi. RPR angir ulike klasser av 
områder med ulikt forvaltningsregime, etter hvor tett bebygd og påvirket områdene er. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging (fastsatt 04.09.09) 

Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:  

• Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

• Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 
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• Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp 

2.2  Meldinger fra Stortinget 
 
St.meld. nr. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Stortingsmeldingen «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» (RM) er regjeringens viktigste 
dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. 

Regjeringen vil utvikle en mer aktiv nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av 
landets samlete arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra til 
reduserte utslipp av klimagasser. Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte 
på redusert motorisert transportbehov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en 
trygg og effektiv trafikkavvikling. Gjennom mer langsiktig og helhetlig arealpolitikk skal nasjonale mål 
for lokal og regional utvikling forenes med mål for bevaring av landskaps-, natur- og kulturverdier. 

St.meld. nr. 29 (96-97): Regional planlegging og arealpolitikk  

Stortingsmeldingen om regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å prioritere 
overordnet planlegging, for bedre forvaltning av arealressursene. Det pekes på at Norge har en lav 
befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealene i landet er dyrkbar mark. Mesteparten av våre 
utbygde områder er konsentrert rundt den dyrkbare marken, og skaper konflikter mellom ytterligere 
konsentrasjon og jordvern.  

Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative areal og 
transportstrategier på et tidlig tidspunkt vil kunne bidra til økt kvalitet og effektivitet i planprosessene 
og gi et bedre grunnlag for politisk avveining og vedtak. Følgende premisser skal tillegges større vekt i 
planleggingen: 

• Hensyn til biologisk mangfold 
• Hensyn til utbyggingspolitikk og transportsystem 
• Hensyn til jordvern 
• Hensyn til estetikk og landskapsbilde 
• Hensyn til funksjonshemmede 

 

2.3   Aktuelt lovverk 

• Plan- og bygningsloven 
• Forurensningsloven 
• Kulturminneloven 
• Vannressursloven 
• Viltloven 
• Jordloven 
• Skogbruksloven 
• Vegloven 
• Naturmangfoldloven 
• Lakse- og innlandsfiskeloven 
 

2.4   Nasjonal transportplan 
E16 Nymoen/Hensmoen – Eggemoen står ikke omtalt i inneværende planperiode. Det er heller ikke 
nevnt som et eget prosjekt i forslaget til NTP 2018 - 2027 som kom 23.mars 2016. 
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2.5 Fylkesplaner mv 

• Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 
• Landbruksplan for Ringerike kommune, vedtatt 26.06.05. (Herunder jordpolitisk arealvurdering) 
• Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling (2015 – 2020). 
• E16 Skaret – Hønefoss, Forprosjekt for Helgelandsalternativet vedtatt 5.2.2016 

2.6 KVU 

• KVU Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker  
• KVU/KS1 for framtidig transportsystem i Hønefossområdet 
 

2.7 Kommunale planer 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt 30.04.2015 
• Kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007 

2.8 Reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner:  

• Reguleringsplan for Eggemoen industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.2007 (PlanID 
0605_272-03) 

• Detaljregulering for E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 26.03.2015 (PlanID 0605_388 og 389) 
• Reguleringsplan for Trollmyra Avfallsplass, vedtatt 26.09.1991 (PlanID 0605_209) 
• Reguleringsplan for NAF anlegg Eggemoen, vedtatt 23.05.1996 (PlanID 0605_238) 
• Reguleringsplan for Eggemoen nærøvingsområde, vedtatt 28.02.1991 (PlanID 0605_208) 
• Reguleringsplan for Ringerike skyte- og øvingsfelt, vedtatt 29.09.1994 (PlanID 0605_229) 

Reguleringsplaner under arbeid:  

• Områderegulering for Eggemoen Aviation and Technology park (PlanID 0605_367) 
• Områderegulering for næring/industri på Eggemoen (PlanID 0605_375 

Annet 

• Prosjekt for planskilt kryss ved Eggemoen flyplass 

2.9 Andre føringer 

• Klima- og energihandlingspakke for Osloregionen 
• Energi og klimaplan for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.  
• Den europeiske landskapskonvensjon 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.06.2015) 

 
• De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig 

at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i den kommende perioden for å 
bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk. 

• Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og 
hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom 
planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og 
kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.  
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3. Beskrivelse av tiltaket 

3.1    Vegstandard 
E16 inngår i riksvegnettet. Standard på ny veg fastsettes ut i fra kravene i Statens vegvesens håndbok 
N100 Veg- og gateutforming, hvor prognose for framtidig trafikk på vegnettet og vegens funksjon er 
premissgivende.  

Horisontal- og vertikalkurvaturen skal i størst mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. 
Minimumskurvatur etter vegnormalene kan benyttes der det er behov i forhold til terrengform, 
arealbruk og andre ikke-prissatte konsekvenser. Vegnormalene er premiss og eventuelle fravik fra 
disse skal godkjennes av Vegdirektoratet, eventuelt av regionvegsjefen for mindre avvik. 

Ny veg skal dimensjoneres for en trafikkbelastning 20 år fram i tid sett i forhold til forventet åpningsår. 
Med bakgrunn i at åpningsår ikke er avklart har vi brukt prognoser for 2040 som dimensjonerende. 
Dette for å ta høyde for framtidig trafikkutvikling. Dimensjonering av ny E16 er basert på trafikkdata fra 
en regional trafikkmodell for region sør. Trafikkgrunnlaget på ny E16 20 år etter åpningen er i sjiktet 8-
12 000 kjt./døgn (ÅDT, årsdøgntrafikk). På basis av vegens funksjon og trafikkgrunnlag skal det ihht. 
vegnormalene legges til grunn en standard med to felt med fysisk midtdeler samt nødvendige 
forbikjøringsfelt (dimensjoneringsklasse H5).  

 

Figur 12: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 
6000-12 000 og  fartsgrense 90 km/t (mål i m). 
 

 

Figur 13: Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 meter 

Ny veg vil inngå som en del av en «ring 4» rundt Oslo i tillegg til at det vil få en ringvegfunksjon rundt 
Hønefoss. Derved vurderes strekningen til å kunne få mer trafikk enn en ren vekstfaktorprognose som 
bygger på en årlig vekst ut i fra økning i befolkning og arbeidsplasser skulle tilsi. Derfor skal ny 
veglinje tilpasses horisontal- og vertikalgeometri til dimensjoneringsklasse H8, som er en 4-felts veg 
med fartsgrense 100 km/t.  

Vegen skal ha midtdeler med midtrekkverk. Det bør anlegges minst to strekninger med 
forbikjøringsfelt pr 10 km i hver retning. Forbikjøringsfeltene bør være minst 1 km.  
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I henhold til vegnormalen skal veger i dimensjoneringsklasse H5 (H8) ha planskilte kryss. Fotgjengere 
og syklister skal ha et trygt tilbud innenfor planområdet. Kryssinger med ny E16 skal være planskilte 
og anlegges på steder der det naturlig er størst kryssingsbehov. Dette gjelder også for adkomst mot 
friluftsområder mv. Planskilte kryssinger må også etableres med tanke på landbruksdrift. 

Eventuelle viltkryssinger skal etableres ihht. Statens vegvesens håndbok 242 Veger, dyreliv og vilt. 

4. Alternativer 

4.1 Beskrivelse av traséer fra ideseminaret 

I november 2015 ble det avholdt et ideseminar for å få frem forslag til traséer og kryssplasseringer for 
ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen. Ideseminaret endte opp med forslag til 5 hoved 
traséer/korridorer mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. For alternativ 1 forelå det imidlertid 4 
forskjellige alternativer mellom vestenden av flyplassen på Eggemoen og Nymoen/Hensmonen. I 
ettertid er alternativ 1 A og 1 B slått sammen til en korridor ettersom de lå så nære hverandre, slik at 
det er tre forskjellige alternativer for alternativ 1. Videre følger en kort beskrivelse av de ulike 
alternativene. Oversikt over de ulike alternativene kan ses på figur 13. 

 

Figur 14: Alternative traseer foreslått på ideseminar 
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4.2 Beskrivelse av alternativene

Alternativ 1 a/b

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. Ny E16 fortsetter så videre vestover mot Hamborg, hvor den går over den dyrka marka
frem til ravinedalene i Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en
høydeforskjell på ca. 90 m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka
marka på Nedre Snaret. Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på
en ny bru videre vestover mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en
lengde på ca. 700 m. Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved
Nymoen bygges det et nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres.

Figur 15: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 a/b

Alternativ 1 c

Alternativ 1 c starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. E16 fortsetter videre i retning nordvest forbi Hamborg og gjennom sandfuruskogen på med
Eggemoplatået. Dette er et mye brukt friluftsområdet, og E16 vil krysse flere turstier og skogsbilveger
som må legges om. E16 blir liggende på østsiden av ravinedalene i Nærstadmarka, før den krysser på
bru over i nordenden av ravinedalene. Brua vil ha en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av
hvor ravinedalene krysses. E16 vil så krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på
eksisterende E16 i et nytt toplanskryss nord for Nymoen.

Figur 16: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 c
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Alternativ 1 d

Alternativ 1 a/b starter på sletta på Eggemoen øst for flyplassen, hvor den kobler seg på den nye E16
mellom Olum og Eggemoen. Ny E16 blir liggende på østsiden av eksisterende E16, og følger denne
frem til dagens avkjøring til Eggemoen flyplass. Ved avkjøringen til Eggemoen må eksisterende E16
legges om. Herfra senkes E16 ned i terrenget og blir liggende på nordsiden av eksisterende E16, for
så å komme ut på den dyrka marka til Oddvar Røysi. E16 fortsetter så over dyrka mark i retning
sørvest frem til kanten på ravinedalene. Her stuper terrenget ned mot Hagabekken, og E16 krysser
derfor ravinedalene på en ca. 450 m lang bru, før den lander på en rygg nord for Nærstad gård. E16
krysser så den dyrka marka til Nærstad gård og bekken som går langs den dyrka marka, før den stiger
oppover mot et nytt toplanskryss på Nymoen.

Figur 17: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 1 d

Alternativ 2

Dette alternativet starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen
flyplass. E16 går så inn i furuskogen på østsiden av flyplassen, før den går ned i kulvert under
rullebanen på flyplassen. Kulverten får en lengde på ca. 1100 m, hvor vegen kommer opp i dagen rett
øst for adkomstvegen inn til forsvaret. Adkomstvegen må legges over eller under den nye E16. Videre
fortsetter vegen gjennom sandfuruskogen i retning sørvest mot Hamborg, hvor den krysser flere
turstier og skogsbilveger. Ved Hamborg går E16 over dyrka mark frem til ravinedalene i
Nærstadmarka. Her stuper terrenget bratt nedover mot Hagabekken, med en høydeforskjell på ca. 90
m. E16 går derfor på bru over ravinedalene frem til sørenden av den dyrka marka på Nedre Snaret.
Brua får en lengde på ca. 900 - 1000 m. Fra Nedre Snaret fortsetter E16 på en ny bru videre vestover
mot det eksisterende toplanskrysset på Nymoen. Denne bruen vil få en lengde på ca. 700 m.
Alternativt bygges det en sammenhengende bru med lengde ca. 1700 m. Ved Nymoen bygges det et
nytt toplanskryss, med forbindelse mot Hønefoss og E16 mot Valdres.

Figur 18: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 2
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Alternativ 3

Alternativ 3 starter i et nytt toplanskryss med eksisterende E16 på østsiden av Eggemoen flyplass,
hvor det blir kobling til lokalvegene mot Jevnaker og Hønefoss. Videre vil ny E16 gå i kulvert på ca.
600 m under rullebanen på Eggemoen, for så å komme opp nord for eksisterende bygninger på
vestsiden av rullebanen. Herfra går vegen gjennom furuskogen på eiendommen til Tronerud
Engineering AS, før den krysser adkomstvegen inn til forsvaret. Dette medfører at adkomstvegen til
forsvaret må legges over eller under ny E16. Videre går ny E16 vestover gjennom sandfuruskogen på
Eggemoen, hvor den krysser flere turstier. E16 krysser så østre del av ravinedalene i Nærstadmarka
på en bru med en lengde på ca. 900 m. Traséen kommer så inn på nordsiden av Nedre Snaret, hvor
den blir liggende i skogkanten nord for den dyrka marka. Videre fortsetter E16 vestover på en ny bru
med en lengde på ca. 700 m mot et nytt toplanskrysset på Nymoen.

Figur 19: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 3

Alternativ 4

Dette alternativet kobler seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m øst for dagens
E16. Traséen fortsetter så i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss der
traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen. På
nordsiden av flyplassen svinger vegtraseen mot vest, hvor den følger den tiltenkte taksebanen til
Eggemoen flyplass. Her blir E16 liggende i eiendomsgrensen mellom forsvaret og Tronerud
Engineering AS, noe som gjør at vegen blir liggende innenfor hensynssonen til forsvaret. I enden av
taksebanen vil E16 krysse adkomstvegen inn til forsvarets eiendom. Herfra går vegen rett vestover
gjennom sandfuruskogen på Eggemoen og bort til nordenden av ravinedalene i Nærstadmarka. Dette
er ett mye brukt friluftsområde, og det vil derfor være behov for å sikre god tilgang til området. Vegen
vil så svinge seg rundt nordenden på ravinedalene i Nærstadmarka, hvor den vil krysse skogsbilveger
og Hagabekken. På grunn av store høydeforskjeller i ravinedalene vil det være behov for en bru,
antagelig med en lengde på mellom 250 – 850 m, avhengig av hvor ravinedalene krysses. E16 vil så
krysse over den dyrka marka på Høgfoss, før den kobler seg på eksisterende E16 i et nytt
toplanskryss nord for Nymoen.
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Figu r 20: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 4

Alternativ 5

Som alternativ 4 vil dette alternativet koble seg på den nye E16 mellom Olum og Eggemoen ca. 250 m
øst for dagens E16, og fortsette i retning nordvest mot dagens E16. Det etableres et nytt toplanskryss
der traséen krysser dagens E16, med tilknytning mot Jevnaker, Hønefoss, Eggemoen og Bergermoen.
Traséen fortsetter så på nordsiden av Eggemoen flyplass, hvor den må krysse jernbanesporet som
går til industriområdet på Bergermoen. Herfra fortsetter traséen vestover gjennom furuskogen på
nordsiden av forsvarets eiendom. Dette er et friluftsområdet med mange turstier og skogsbilveger som
den nye vegen må krysse. Det vil derfor være behov for å etablere flere underganger/overganger for å
opprettholde tilgangen til friluftsområdet og marka forøvrig.

Traséen fortsetter vestover mot Vågårdsåsen, hvor den blir liggende på nordsiden av Spenncon sin
fabrikk på Hensmoen. Nord for fabrikkområdet har Ringerike Skytterlag en skytebane. Hvis
skytebanen skal bevares må vegen legges på nordsiden av skytebanen. Vegtraséen må da krysse
gjennom en kolle i Vågårdsåsen, hvor det blir behov for enten tunnel eller høye skjæringer. Videre må
vegtraséen krysse bekken/elva Væla, samt at traséen går over Setervadmyra, før den kobler seg på
eksisterende E16 nordvest for Hensmoen. Her etableres et nytt toplanskryss med tilknytning mot E16
mot Valdres og sørover mot Hønefoss.

Figur 21: Oversiktskart og lengdeprofil for korridor 5
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5. Siling av alternativer  

På ideseminaret for ny E16 mellom Eggemoen og Nymoen/Hensmoen ble det foreslått 7 korridorer for 
plassering av ny E16. Målet med silingen har vært å redusere antall korridorer ned til 3 – 4 mulige 
løsninger. Silingsprosessen har bestått av flere faser. 

Alle alternativer som kom frem under idedugnaden i 2015 er vurdert opp mot et sett kriterier. 
Vurderingene som er gjort for hvert enkelt alternativ er dokumentert i et eget silingsnotat. 
Silingsnotatet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med Planprogrammet 

5.1 Metode 
Korridorene ble vurdert i et eget evalueringsverktøy som er kalt «Faglig intern beslutningsmodell». 
Modellen kombinerer alternative løsninger med vektede kriterier.  

Kriterier: 

Det velges ut kriterier som korridorene skal vurderes opp mot. Dette for å sikre en så bred faglig 
vurdering som mulig, og at sentrale problemstillinger knyttet til valg av korridor blir belyst. Kriteriene er 
vektet innbyrdes i forhold til hvor viktige de vurderes å være i forhold til hverandre i dette prosjektet. 
Det ble valgt en skala fra 1 til 4, hvor 4 er rangert som viktigst. I prosjektet er det forutsatt at 
Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet som foregår her i dag er flyttet til 
nord for flyplassen. Dette er årsaken til at f.eks. nærmiljø og friluftsliv er gitt vekting 2.  

Vurdering av alternative løsninger: 

Konsekvensene innen de ulike kriteriene skal vurderes skjønnsmessig slik at det er den 
relative forskjellen som er viktig, og ikke hvor bra de er i forhold til nasjonale og regionale 
kriterier. Vurderingene er overordnede og baseres på prinsipper. Alle konsekvenser vurderes ut fra 
faglige kriterier etter en skala fra – 4 til + 4. Følgende beskrivelse er gitt for de ulike karakterene: 

4 = meget stor positiv konsekvens 
3 = stor positiv konsekvens 
2 = middels positiv konsekvens 
1 = liten positiv konsekvens 
0 = lite/intet omfang 
-1 = lite negativt omfang 
-2 = middels negativt omfang 
-3 = stort negativt omfang 
-4 = meget stort negativt omfang 

Resultat: 

Vektingen av kriterier og verdiene som settes for hver korridor multipliseres sammen til en karakter. 
Etter at alle verdier er satt regnes totalsummen og gjennomsnittskarakteren sammen for hver korridor. 
Ut fra totalsummen lages en rangert liste over hvor gode korridorene er vurdert å være. 

5.2 Silingskriterier 

Følgende kriterier ble brukt i silingen av alternative korridorer: 

Kriterier Beskrivelse Vekt 
Naturmangfold Naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har 

betydning for dyrs og planters levegrunnlag. Det er ikke registrert 
svært viktige naturtyper eller enkeltarter i planområdet (Naturbase og 
Artsdatabank), og derfor har dette fått vekt 2. 

2 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. Definisjonene beskriver opphold 
og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 
uteområder, byrom og friluftsområder. I prosjektet er det forutsatt at 

2 
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Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og at friluftslivet 
som foregår her i dag er flyttet til nord for flyplassen. Nærmiljø og 
friluftsliv har derfor fått vekt 2. 

Kulturmiljø og 
kulturminner 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, 
tro eller tradisjon til.  Med kulturmiljøer menes områder hvor 
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng 
som for eksempel bygningsmiljøer i byer og tettsteder og jordbrukets 
kulturlandskap. Begrepet kulturlandskap kan brukes nært synonymt 
med kulturmiljø, og er et uttrykk for landskapets historiske innhold, 
slik dette kommer til uttrykk gjennom spor av menneskelig aktivitet for 
eksempel i et landbrukslandskap. I prosjektet er det forutsatt at store 
deler av Eggemoplatået er omdisponert til næringsområdet, og derfor 
forutsettes det at kulturminnene er frigjort og kriteriet får vekt 1.  

1 

Landskapsbilde Tema landskapsbilde brukes i denne sammenheng som en 
betegnelse på de visuelle og estetiske kvalitetene i landskapet.  
Begrepet omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet og det 
mer bebygde landskapet eller byen.  Landskapsbilde dannes av de 
ulike mønstrene i landskapet med landformen/terrengformen som 
ramme.  Innholdet i bildet dannes av de ulike landskapselementene 
som vegetasjon, bebyggelse, elver og vann. Til sammen danner 
disse mønstrene visuelle kvaliteter som synliggjøres i form av 
vertikale skiller, landemerker, knutepunkter, områder, skala, åpenhet, 
tetthet og retninger.  Kombinasjonen og samspillet mellom mønster 
og enkeltelementer avgjør den visuelle og landskapsestetiske 
kvaliteten på området. Landskapet på Eggemoplatået og i 
ravinedalene i Nærstadmarka har høy verdi, og er derfor gitt vekt 3. 

3 

Naturressurser Ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i 
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler er 
definert som naturressurser. Naturressurser omhandler også 
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. Det 
meste av naturressurser innen planområdet består av skog, jordbruk 
og grusressurser (masseuttak). Deler av arealene i planområdet er 
planlagt omgjort til næringsarealer. Det er lite dyrket mark som blir 
påvirket, samt at det er mulig å drive skog under eventuelle bruer. På 
grunn av dette får kriteriet vekt 1. 

1 

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet går på vegsystemets muligheter til å unngå 
trafikkulykker i forhold til alle trafikantgrupper. Både ny E16 og 
eksisterende E16 er tatt med i vurderingen. Et av hovedmålene for 
prosjektet er å redusere antall trafikkulykker med personskade. 
Kriteriet får derfor vekt 4. 

4 

Linjeføring Herunder vurderes horisontal- og vertikalgeometrien og samspillet 
mellom disse. På nåværende stadium er ikke linjene detaljert, og det 
er derfor gjort en grov skjønnsmessig vurdering at kriteriet. Ny veg 
skal bygges som H5-veg, med horisontal- og vertikalkurvatur for H8-
veg. Alternativene går i relativt uberørt terreng, og det anses som at 
det er gode muligheter for å få til tilfredsstillende linjeføring i alle 
alternativene. Kriteriet får derfor vekt 1. 

1 

HMS / 
Anleggsteknikk 

Herunder vurderes forhold som påvirker sikkerheten i 
anleggsgjennomføringen knyttet til sprengning, kryssinger, 
masseflytting, behovet for midlertidige vegomlegginger for 
eksisterende trafikk gjennom området med de ulemper det medfører 
for trafikantene m.m. HMS har høyest prioritet i 
anleggsgjennomføring, og vil bli prioritert like høyt uavhengig av 
korridorvalg. Det er derfor ikke utslagsgivende for valg av korridor i 
dette prosjektet. Kriteriet får derfor vekt 2. 

2 

Anleggskostnader Det gjort en grov kostnadsberegning av hva de ulike alternativene vil 
koste. Det er et ønske at anleggskostnadene blir så lave som mulige, 
og derfor får dette kriteriet vekt 3. 

3 
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Driftskostnader Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av hva det vil koste å drifte 
de ulike alternativene når vegen er ferdig. I dette inngår utstyr, 
konstruksjoner, innkjøp, varighet etc. Det er et ønske at 
driftskostnadene blir så lave som mulige, og derfor får dette kriteriet 
vekt 3. 

3 

Grunnforhold Med bakgrunn i NGU sine berggrunn og løsmassekart er det gjort en 
skjønnsmessig vurdering av hvordan grunnforholdene vil påvirke de 
ulike alternativene. Grunnforholdene påvirker anleggskostnadene, 
anleggsgjennomføring og muligheten for å få gjennomført prosjektet. 
Kriteriet har derfor fått vekt 3. 

3 

Reisetid Det er sett på hvor lang reisetiden er mellom fylkesgrensen i Oppland 
og til toplanskrysset på Risesletta for alle alternativene. Dette betyr at 
for f.eks. alternativ 5 så inkluderer dette ny veg og eksisterende E16 
fra nord for Hensmoen til Nymoen. Reisetiden påvirker hvor mye 
trafikk som blir overført til ny veg, og derfor er det viktig at reisetiden 
blir kortest mulig. Redusert reisetid er et av hovedmålene i prosjektet 
og derfor får dette kriteriet vekt 4. 

4 

Avlaste Hønefoss Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
gjennom Hønefoss sentrum. Ett av hovedmålene for prosjektet er å 
avlaste Hønefoss sentrum for trafikk, og derfor har dette kriteriet fått 
vekt 4. 

4 

Avlaste fv. 241 Det er vurdert hvordan de ulike alternativene påvirker trafikkmengden 
på fv. 241. Standarden på fv. 241 er dårlig og derfor er det viktig at 
trafikkmengden på denne vegen blir redusert mest mulig. Kriteriet har 
derfor fått vekt 3. 

3 

Tapt næringsareal Her er det gjort en vurdering av hvor mye næringsareal som går tapt i 
de ulike alternativene. Eggemoplatået er regulert til næring, og det er 
et potensialet for mange arbeidsplasser her. Det er derfor viktig for 
kommunen at minst mulig av de fremtidige næringsarealene blir 
berørt, og derfor har dette kriteriet fått vekt 3. 

3 
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5.3 Siling og sammenstilling

Tabell 2: viser karaktersetting og vekting av alternativene i forhold til konsekvenseområde

og kriterier. Gjennomsnittskarakter er også oppgitt.

Etter at alle kriteriene er vurdert på de ulike alternativene kommer alternativ 4 best ut, med

en totalscore på 34. Det er spesielt på landskapsbilde, anleggskostnader,

HMS/anleggsteknikk og avlasting av Hønefoss hvor alternativ 4 scorer høyt. Alternativ 4

scorer i tillegg relativt bra på reisetid , avlaste fv. 241 og trafikksikkerhet. Det er kun for

naturressurser alternativ 4 er vurdert å være dårligst av alternativene, men da sammen med

flere andre alternativer. I tillegg kommer alternativ 4 dårlig ut i forhold til tapt næringsareal.

Alternativ 1 a/b er vurdert som det nest beste alternativet. Dette er det korteste alternativet

og scorer derfor høyt både på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for

trafikk. 1 a/b scorer i tillegg bra på kriteriene nærmiljø og friluftsliv og landskapsbilde. 1

a/b går på to lange bruer over ravinedalene, noe som gjør at anleggskostnadene blir

vesentlig høyere enn i alternativ 4. I tillegg vurderes grunnforholdene og

KonsekvensområdeKriterie VektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vektKarKar*vekt

Konsekvenserformiljø Naturmangfold 2 -4 -8 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -2 -4 -2 -4
Nærmiljøogfriluftsliv 2 0 0 -1 -2 0 0 0 0 -2 -4 -1 -2 -3 -6
Kulturmiljøogkulturminner1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Landskapsbilde 3 0 0 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -1 -3 0 0 -2 -6

KonsekvenserfornaturresurserLandbruk,skog,grus 1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 0 0 -1 -1 -2 -2 -2 -2
SamfunnsmessigekonsekvenserTrafikksikkerhet 4 3 12 2 8 3 12 3 12 3 12 2 8 0 0

Linjeføring(geometri) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
HMS/anleggsteknikk2 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -1 -2 -1 -2 0 0 0 0
Anleggskostnader3 -2 -6 2 6 -2 -6 -4 -12 -3 -9 3 9 2 6
Driftskostnader 2 0 0 1 2 0 0 -3 -6 -2 -4 1 2 2 4

AndrekonsekvensområderGrunnforhold 3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -1 -3 0 0
Reisetid 4 4 16 2 8 4 16 4 16 4 16 3 12 1 4
AvlasteHønefoss 4 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 4 16 0 0
Avlastefv.241 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0
Taptnæringsareal 3 -1 -3 -2 -6 -1 -3 -2 -6 -4 -12 -3 -9 0 0
Grunnervervskostnader1 2 2 -2 -2 2 2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 2 2

39
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4=++++ megetstorpositivkonsekvens
3=+++ storpositivkonsekvens
2=++ middelspositivkonsekvens
1=+ litenpositivkonsekvens
0=0 lite/intetomfang
-1=- litenegativtomfang
-2=-- middelsnegativtomfang
-3=--- stortnegativtomfang
-4=---- megetstortnegativtomfang
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anleggsgjennomføringen som utfordrende i dette alternativet. Dermed blir alternativet 
rangert lavere enn alternativ 4.  
 
På tredje- og fjerdeplass kommer alternativ 1 c og 1 d. Det er spesielt på trafikksikkerhet, 
reisetid, avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk hvor disse alternativene scorer høyt. 
Forskjellen mellom disse alternativene ligger hovedsakelig på anleggskostnader, hvor det er 
behov for å bygge to lange bruer i alternativ 1 d, mens det antagelig kun blir behov for en 
kort bru i alternativ 1 c. I tillegg skiller det en del på reisetid, hvor 1 c får dårligere score 
som følge av at 1 c er en del lenger enn 1 d. 
 
Alternativ 2 og 3 vurderes å ha dårligere måloppnåelse enn alternativene over. Begge 
alternativene scorer høyt på trafikksikkerhet, reisetid og avlaste Hønefoss og fv. 241 for 
trafikk. Årsakene til dette er at de er relativt korte og mye av trafikken på eksisterende E16 
blir overført til ny veg. Begge alternativene blir svært dyre å bygge og får høyere 
driftskostnader ettersom det i begge alternativene er behov for lange bruer over 
ravinedalene, samt lange kulverter under flystripa på Eggemoen. Alternativ 3 scorer i tillegg 
veldig dårlig i forhold til tapt næringsareal, ettersom denne kommer til å beslaglegge store 
arealer hos Tronrud Engineering. Begge alternativene går over ravinelandskapet hvor 
grunnforholdene er vurdert som utfordrende. Alternativ 2 vil i tillegg mest sannsynlig berøre 
Eggemoen leir som er et fredet kulturminne, og får derfor dårligst score på kriteriet 
kulturmiljø og kulturminner. 
 
Lavest score får alternativ 5 med – 2 poeng. Hovedårsaken til at dette er fordi veldig lite av 
trafikken på eksisterende E16 vil bli overført til ny E16. Dette gjør at alternativ 5 scorer 
lavest på kriteriene for å avlaste Hønefoss og fv. 241 for trafikk. Alternativ 5 er også det 
lengste alternativet, noe som gjør at den får lavest score i forhold til reisetid. I dette 
alternativet vil ny E16 påvirke friluftslivet i stor grad, ettersom E16 blir liggende i det 
området hvor det er tenkt at friluftslivet skal flyttes til, når Eggemoplatået blir utviklet til 
næringsarealer. Grunnforholdene er imidlertid vurdert som best i alternativ 5, ettersom ny 
E16 blir liggende i områder som ligger over den marine grense.  
 

5.4 Anbefalte korridorer som skal utredes videre 

5.4.1 Alternativer som foreslås at ikke blir tatt med videre 

Alternativ 2 og 3 ønsker Statens vegvesen ikke å gå videre med da disse vil bli svært dyre 
(lange kulverter under flyplassen og lange bruer over Nærstadmarka), i tillegg vil alternativ 2 
kunne komme i konflikt med den vernede militærleieren. Begge alternativer legger beslag på 
næringsarealer på Eggemoenplatået. 

Alternativ 5 kommer relativt gunstig ut med hensyn til kostnader og naturmiljø, men 
alternativet vil gi liten avlastning av dagen E16 Hønefoss sentrum eller fv. 241. Statens 
vegvesen ønsker derfor heller ikke å ta med dette alternativet videre. 

Av de vurderte korridoralternativene ser prosjektet to alternative scenarier for valg av 
alternativer som skal tas med i det videre planløpet. 
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Alle alternativer starter i et fremtidig planskilt kryss med koblin g til den nye strekningen

Eggemoen – Olum og adkomst til jevnaker. Det er enda ikke tatt stilling til valg av krysstype.

I prinsippet står man igjen med 3 korridorer, se figur 22.

5.4.2 Tre korridorer utredes videre

Korridor 1: Følger dagens E16 på sørsid en av flyplassområdet. Deretter går de i en eller

annen trase over utløpsområdet i ytterkanten av Nærstadmarka , se figur 22 . Det må

etableres et planskilt kryss med Ådalsvegen mot Valdres ved Nymoen. Nærstadmarka er et

svært krevende terreng å krysse. Det er svært store høydeforskjeller mellom bunn og topp i

ravinelandskapet. Det meste av området ligger under den marine grensen og dermed er det

fare for at det kan være kvikkleire i grunnen. Alternativene er imidlertid de som trekker mest

trafikk fra dagens E16 og avlaster dermed Hønefoss og fv. 241 best. Alternativene kommer

også best ut mht. reisetid. I prinsippet dekker denne korridoren til alle alternativene 1a, 1b

og 1d, se figur 14.

Korridor 2: Dekker alternativ 1c, se figur 14 og 22 . Følger dagens E16 på sørsiden av

flyplassområdet. Deretter platåkanten rundt det meste av Nærstadmarka, krysser denne i

overgangen mellom grusavsetningen og starten på Nærstadmarka. Dette alternativet kobles

på Ådalsv egen mot Valdres i Hen området, og følger dagens E16 til Nymoen - krysset.

Korridor 3: Krysser flyplassen på nordsiden av flystripa og følger taksebanen over mot

kanten til Nærstadmarka. Deretter følger den traseen til alternativ 1c over mot et nytt kryss

på Hen og videre langs dagens E16 til Nymoen - krysset . Alter nativet trekker til seg nesten

like mye ny trafikk som de korteste, men blir ca. 2 km lengre enn de korteste alternativene.

Figur 22: Skravert areal markerer anbefalte korridorer 1, 2 og 3 som skal vurderes videre i arbeidet
med konsekvensevurderingen- og kommunedelplanen. Deler av strekningene er lik for alternativene

Korridor 1

Korridor 2

Korridor 3
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5.4.3 En korridor utredes videre

Kryssing av Nærstadmarka i utløpssonen for ravineområdet innebærer store anleggtekniske

utfordringer med tilhørende høye kostnader. I tillegg kan det være utfordringer knyttet til

naturverdiene i området. Disse forhold kan tale for at kryssing bør skje lengst nord i

ravineområdet. Da står man igjen med to alternative korridorer. Av disse er korridor 3

rangert høyset. Dette alternativet vil imidlertid måtte tilpasses fortsatt drift av forsvarets

virksomhet på området. Hvordan dette skal kunne gjennomføres må avklares i neste

planfase.

Figur 23: Viser forslag til korridor 3.

6. Tema for konsekvensutredning

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt
vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.

Konsekvensutredningen skal belyse ulike konsekvenser av alternative vegløsninger og danne
grunnlag for valg av et evt. flere alternativ som det utarbeides kommunedelplan for. Grunnlaget for
utredningen er en samfunnsøkonomisk analyse som tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-
prissatte konsekvenser. I tillegg vurderes netto ringvirkninger. Konsekvensene for de
beslutningsrelevante temaene skal beskrives i tråd med Statens vegvesens Håndbok V712 (tidligere
Hb140) - Konsekvensanalyser. Konsekvensutredningen skal utføres etter Plan- og bygningslovens §
4-2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredning, samt ulike rundskriv og veiledere fra
Miljøverndepartementet.

Korridor 3
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I dette planprogrammet har man tilstrebet å fokusere på de problemstillinger og temaer som er mest
relevante i forhold til et beslutningsgrunnlag for kommunedelplanen, i tillegg til forhold som skal
utredes nærmere før behandlingen i kommunene.

6.1 Prissatte konsekvenser

Mange konsekvenser kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisene dannes i et marked for kjøp
og salg. Verdisetting av andre konsekvenser er et resultat av studier av betalingsvillighet for å oppnå
et gode. De prissatte konsekvensene beregnes som bruttokostnader (markedspriser inkl. skatter og
avgifter) for å kunne belyse fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper.

Figur 24: Statens vegvesens metodikk for konsekvensanalyse (Håndbok V712 Metode)

Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med siste versjon av programmet EFFEKT. Dette er
Statens vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og
sammenstilt. Det gjøres nytte- /kostnadsberegninger etter prinsippet i EFFEKT, prosjekttype 3. Dette
vil si med data fra transportmodell og trafikantnyttemodul. Analyseperioden av de
samfunnsøkonomiske virkningene er 40 år regnet fra åpningsåret.

Analysen omfatter følgende tema:

• Trafikanter og transportbrukere
• Operatører
• Det offentlige
• Ulykker
• Støy- og luftforurensning
• Restverdi
• Skattekostnader
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Netto nytte (nåverdi) av et prosjekt er summen av diskontert nytte og kostnad for hvert enkelt år i 
analyseperioden. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å 
gjennomføre prosjektet er trukket fra nytten. 

6.1.1 Trafikant- og transportbrukernytte 

Som trafikanter regnes bilførere, bilpassasjerer, kollektivreisende, syklende og gående. 
Reisehensikten deles i fritidsreiser, tjenestereiser og reiser til og fra arbeid. I tillegg beregnes 
godstransport. 

For de ulike trafikantgruppene beregnes endring i: 

• Reisetid 
• Distanseavhengig kjøretøykostnader 
• Andre utgifter for trafikantene 
• Helsevirkninger for gående og syklende 
• Utrygghet for gående og syklende 

6.1.2 Operatørnytte 

Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene av 
kollektiv-, parkerings- eller bomselskapene.  Med operatørselskaper menes selskaper som står for 
offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Det 
tas hensyn til følgende operatørselskaper:  

• Kollektivselskaper 
• Parkeringsselskaper 
• Bompengeselskaper 
• Andre private aktører 

6.1.3 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter og 
omfatter bl.a. investeringskostnader for nytt tiltak, og framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for ny 
og eksisterende veg. Anleggskostnader for tiltaket utarbeides ved hjelp av ANSLAG-metoden.  

6.1.4 Ulykker  

Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen for dagens situasjon, og 
det skal beregnes forventede ulykker i de aktuelle vegnett for hele analyseperioden. Ulykkene skal 
kategoriseres etter skadegrad og ulykkestype. De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en 
trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og velferdstapet som trafikkskadde og 
pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår.  

6.1.5 Støy  

Det skal beregnes et 0-alternativ som er eksisterende E16 og et alternativ med ny E16 uten støytiltak 
for hvert vegalternativ, alle med trafikktall fremskrevet 20 år og med beregningshøyde 4 meter. En 
komplett støyutredning med vurdering av avbøtende tiltak vil bli gjennomført i reguleringsplanfasen.  

Analysen av støy skal gjøres i tråd med T-1442 / 2012, Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. Det skal gis informasjon om: 

• Antall boenheter og institusjonsplasser iht. støysoner benevnt som gul (55-65dB) og rød 
(>65dB) støysone.  

• Antall personer utsatt for mer enn 30dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, og mer enn 
55dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk. 
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6.1.6 Luftforurensning 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal benyttes i prosjektet. 
Retningslinjen legger opp til å vurdere luftkvaliteten i arealplaner på bakgrunn av gule og røde soner. 
For rød sone er hovedregelen at bebyggelsen følsom for luftforurensing bør unngås. I gul sone bør en 
gjøre en nærmere vurdering av luftkvaliteten ved ny bebyggelse. Grenseverdiene i 
Forurensningsforskriften kapittel 7 skal ikke overskrides.  

Gjeldende beregningsverktøy skal brukes ved beregning av luftforurensning.  

6.1.7 Klimagassutslipp 

EFFEKT skal brukes til å beregne utslipp av klimagasser i ulike faser av de aktuelle utbyggings-
alternativene. Mengden utslipp skal presenteres i tonn.  

For å vise skille mellom utslipp som skjer i anleggsfasen, ved drift og vedlikehold og utslipp fra 
transportarbeid, skal resultatene presenteres grafisk. 

Prosjektet skal også gjennomføre en LCA (livssyklusanalyse). En LCA-beregning er en standardisert 
metode for utførelsen av en komplett miljøanalyse for et produkt eller en prosess. En LCA inkluderer 
alle miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet, fra vugge til grav.  

6.1.8 Restverdi 
Restverdi er uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. 

6.1.9 Skattekostnad 
Av Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, sept. 
2005) framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal det beregnes en ekstra 
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger 
samt tilskudd til kollektivtransport. 

6.2 Ikke- prissatte konsekvenser 
Forhold som spiller inn for de ikke prissatte temaene kan være 

1. Verdien er knyttet til goder som en ønsker å bevare for framtiden, og som det per i dag er 
vanskelig eller umulig å verdsette i kroner og øre.  

2. Verdien er knyttet til ressurser som kan bli verdifulle for samfunnet i framtiden, og som det 
dermed er svært vanskelig å måle verdien av i kroner og øre i dag.  

Formålet med å analysere ikke prissatte konsekvenser er å frambringe kunnskap om 
undersøkelsesområdet og virkninger av tiltaket. Analysen skal vise hvordan ulike alternativene vil 
kunne påvirke forholdene for fagtemaene.  For analysemetode av ikke prissatte temaer, se Statens 
vegvesen sin Håndbok V712. 

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for miljøtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
kulturmiljø og kulturminner, naturmiljø samt naturressurser, som skal utredes i 
konsekvensutredningen.  

 

6.2.1 Landskapsbilde 

Definisjon av tema 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som 
følge av tiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene 
og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen. 
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Metode 

Metoden for å definere landskapsbilde / bybilde tar utgangspunkt i landskapsdefinisjonen gitt av den 
europeiske landskapskonvensjon (ELK). Den grunnleggende dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet analyseres med følgende karaktertrekk; Landform, kretsløp og livsform.  

Generelt karakteriseres utredningsområdet av forekomsten og samspillet mellom tre karaktertyper; 
Naturlandskap, spredtbygde strøk og tettbygde strøk. Disse trekkene identifiseres videre for det 
aktuelle utredningsområde gjennom å se på landskapets karakterstyrke. 

Mer spesifikt vurderes den synlige karakteren som oppstår av dynamikken mellom naturprosesser og 
menneskelig virksomhet i et område. Karakterområder identifiseres innenfor tre typer;  

• Naturlandskap er områder der avtrykket av naturkreftene preger synsbildet,  
• Spredtbygde strøk er ryddede og kultiverte områder, der landbruk og ressursuttak er 

dominerende, mens  
• Tettbygde strøk er områder der bygg og anlegg utgjør hovedbildet. 
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Figur 25: Metoden som brukes for å definere landskapsbilde/ bybilde, med utgangspunkt i 
landskapsdefinisjonen gitt av den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) 

 

 

Verdi – omfang - konsekvens 

Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og verdiene i landskapet. Verdiene 
vurderes i forhold til: 

• Karaktergivende landformer. 
• Karaktergivende aspekter ved det naturlige kretsløpet (vann, vegetasjon, klima). 
• Kulturell forståelse og bruk av område som landskap (bebyggelse, vern, opparbeidelsesgrad). 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
vil medføre for omgivelsene. Omfang vurderes i forhold til de samme landskapskriteriene som for 
verdi. Vurderingen skal ta utgangspunkt i følgende aspekter ved tiltaket: 

• Alternativenes lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet. 

• Alternativenes dimensjon/ skala. 

Det skal kort gjøres rede for trafikantenes synsbaserte reiseopplevelse ved de ulike alternativene.  

 

6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Definisjon av tema 

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte området. 
Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Nærmiljøet blir påvirket 
av tiltakets type og størrelse i forhold til arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning. 
Omfangsvurderingene skal gi en beskrivelse av hvor store negative eller positive endringer tiltaket 
antas å medføre for nærmiljøene i området. 

Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området. Friluftsliv 
kan bli påvirket av arealenes kvalitet for å drive friluftsliv på grunn av arealbeslag, endret 
tilgjengelighet, lokal luftforurensning og støynivå. 

Metode 

Data vil bli hentet fra offentlige databaser, kommune og fylke, samt andre relevante offentlig 
tilgjengelige planer/ kart (turkart, orienteringskart)/ utredninger som viser grønn struktur, stier, løyper, 
gang‐ og sykkelveier, friluftslivsområder, skoler, barnehager, institusjoner m.m. Ressurspersoner 
innen nærmiljø og friluftsliv i Ringerike kommune vil være viktige kilder til lokalkunnskap og bruken av 
områdene.  

Verdi – omfang - konsekvens 

Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av de ulike alternativene skal vurderes i forhold til 
boligområder, skoler, friluftsområder og nærmiljøfunksjoner. Utrygghet vedrørende trafikk vurderes i 
forhold til vegens nærområder. Det vurderes om nye vegtiltak kan ha innvirkning og/ eller endre 
etablerte sammenhenger i nærmiljøene. De ulike alternativene vil bli vurdert utfra disse momentene. 

Influensområdet er det området som i en eller annen grad vil bli påvirket av vegalternativene, direkte 
eller indirekte.  
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6.2.3 Naturmangfold 

Definisjon av tema 

Tema naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle terrestriske 
(landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), samt biologisk 
mangfold knyttet til disse.  

Metode 

En konsekvensutredning for tema naturmangfold iht. Håndbok V712 skal utarbeides for traséene med 
omfangs- og konsekvensvurdering for de aktuelle inngrepene. I tillegg til håndboka benyttes også 
veileder fra Miljødirektoratet – DN håndbok 13 Kartlegging av naturtyper, og DN håndbok 11 
Viltkartlegging. De verdisatte områdene presenteres i kart og tabell. 

Viktige kilder for innhenting av beslutningsrelevante data vil være ulike digitale databaser som 
Naturbasen, Artsdatabanken, Vannportalen, NGU og/ eller miljøvernavdelinger/ -konsulenter hos 
kommune/ fylkeskommune, Statens Naturoppsyn samt lokale foreninger. 

Data samlet fra ulike kilder samt informasjon innhentet fra befaring presenteres i en statusbeskrivelse 
for området. Grunnlagsdata om området fremstilles også på kart. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Temaet skal utredes med vekt på enkeltområder/ -lokaliteter og landskapsøkologiske trekk. Det skal 
samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle Naturmangfoldloven (nml) § 8, både med hensyn på 
verdier og inngrepets påvirkning. I tillegg skal temaet vurderes ut fra nml § 9 «Føre var»-prinsippet 
som i denne sammenheng innebærer at en i tvilstilfeller, eller ved for dårlig kunnskapsgrunnlag, skal la 
tvilen komme naturverdiene til gode. Hvis en for eksempel er i tvil om verdisettingen av et område, 
skal en vekte opp verdien ettersom graden av usikkerhet øker. Tilsvarende skal det etter nml § 10 
gjøres helhetlige vurderinger på økosystemnivå og det skal vurderes hvilke sumeffekter planlagte og 
tidligere naturinngrep vil ha samlet hvis tiltakene som utredes blir gjennomført. 

Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper iht. naturmangfoldloven må avklares 
og belyses. 

6.2.4 Kulturmiljø og kulturminner  

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. Kulturminner, 
som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor fra tidligere 
generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i 
den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke 
verdien av disse.  

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner.  

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er definert 
som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Ved 
avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i.  

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle 
erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4. Kulturlandskap er 
landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Nyere tids kulturminner er kulturminner 
yngre enn 1537. SEFRAK-registreringer er bygninger som er registrert i det landsomfattende 
SEFRAK-registeret, som omfatter bygninger eldre enn 1900.  

Metode 

I forbindelse med konsekvensutredningen må en ta utgangspunkt i registreringer i 
kulturminnedatabasen Askeladden samt SEFRAK-registeret. Eggemoen er omtalt i Landsverneplan 
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for Forsvaret. Det er tidligere gjennomført en god del registreringer i området ved Buskerud 
fylkeskommune, blant annet befaring av nyere tids kulturminner i leirområdet. Befaringsrapporter fra 
disse registreringene samt landsverneplanen bør legges til grunn for arbeidet med 
konsekvensutredning 

Ved utredningen bør en ha fokus på å utrede følgende temaer: 

• Kulturmiljøer knyttet til okkupasjonshistorien og utviklingen av området som militær forlegning i 
etterkrigstiden.   

• Kulturmiljøer tilknyttet bruken av utmarka 
• Kulturmiljøer tilknyttet bosetningshistorien i området 

Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 skal oppfylles ved påfølgende reguleringsplanarbeid 

Verdi-omfang-konsekvens 

Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i foreslåtte korridorer skal verdisettes, man skal også vurdere 
kulturminner innenfor influensområdet hvis dette er relevant. 

Det skal vurderes hvilken grad tiltaket vil påvirke registrerte kulturminner og kulturmiljøer. 

6.2.5 Naturressurser 

Definisjon av tema 

Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Med 
ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen 
primærproduksjon og foredlingsindustri. Naturressurser deles inn i to hovedkategorier: 

Fornybare ressurser: 

• Vann, fiskerressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser. Med vannressurser 
menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann samt deres anvendelseområde.  

Ikke-fornybare ressurser: 

• Jordsmonn   

• Georessurser (berggrunn og mineraler) 

Til disse også deres anvendelseområder. 

Metode 

Verdivurdering av landbruksressurser og georessurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert 
i Håndbok V712. De verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

For landbruk skjer datainnhenting fra digitale arealressurskart (AR5) og andre offentlige tilgjengelige 
databaser og hos ressurspersoner hos kommune/ fylkeskommune/fylkesmann. 

Georessurser; Informasjon hentes fra NGU’s databaser som har kart over grus‐ og pukkforekomster, 
løsmassekart og kart over mineralforekomster. I tillegg konsulteres Direktoratet for mineralforvaltning 
og fylkesgeologen. 

For hydrologiske konsekvenser vil det bli utarbeidet fagrapport som beskriver de hydrologiske forhold, 
før og etter en utbygging, på de berørte elvestrekninger. Arbeidet vil bli utført i henhold til NVEs 
veileder for konsesjonsbehandling av vannkraftsaker 1/98. 

For hydrogeologiske konsekvenser henter man ut aktuell informasjon om grunnvanns‐ og energi 
brønner fra den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA, og supplere den med informasjon fra 
kommunen om grunnvannsressurser og overflatevann. Informasjon om vannforekomstenes 
miljøtilstand innhentes fra Vannportalen.  
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Verdivurdering av vannressurser gjøres i samsvar med kriteriene som er definert i Håndbok V712. De 
verdisatte områdene presenteres på temakart og i tabell i verdianalysen. 

Verdi – omfang - konsekvens 

Vurderinger av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter likevel ikke 
den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold knyttet til 
den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten og verdien av ressursene som her skal belyses.  

I dette prosjektet vil kartlegging av konsekvens for løsmasser og skog være særlig viktig.  

I Ringerike kommune er jordsmonnet kartlagt i detalj, og dette har gitt grunnlag til en presis fremstilling 
av jordbruksressursene, jfr. verdianalysens figur 3.5.  

6.3 Sammenstilling 

Sammenstillingen av Prissatte konsekvenser (kap.6.1) og ikke-prissatte konsekvenser (kap.6.2) 
danner den samfunnsøkonomiske analysen. Den Samfunnsøkonomiske analysen, sammen med 
Lokalt utviklingsmønster (kap.7.1), Regionale virkninger (kap.7.2) og Risiko- og sårbarhetsanalysen 
(kap 7.3) danner grunnlaget for anbefaling. For mer info om konsekvensutredning, se Statens 
vegvesens håndbok V 712 Konsekvensanalyser. 

6.4 Gang- og sykkeltrafikk 

Det er et sentralt mål at en større andel av persontrafikken skal foregå med sykkel. I dag er det ikke et 
sammenhengende sykkelvegnett mellom Jevnaker og Hønefoss.  

Prosjektet vil vurdere forholdene for gående og syklende for 0‐alternativet og vurdere dette i forhold til 
de aktuelle utredningsalternativ. Forhold som tilgjengelighet, fremkommelighet, muligheter for kobling 
mot kollektivtransport og ikke minst trafikksikkerhet vil vurderes under dette temaet.  

Eggemobakken på dagens E16 er et hinder for mange syklister på grunn av den lange og bratte 
stigning, stor trafikk og smal vegskulder. Potensialet for økt sykkelandel mellom Hønefoss, Eggemoen 
næringspark og Jevnaker er tilstede, men det må etableres en sykkelløsning som føles trygg for 
syklistenen.  

Selve stigningsforholdene opp til Eggemoenplatået fra Hønefoss og Jevnaker vil være krevende å få 
redusert, men med fremveksten av elektriske sykler vil stigningen opp til Eggemoplatået være 
overkommelige for alle typer syklister.   

6.5 Kollektivtrafikk 

En ny veg mellom Nymoen – Hensmoen og Eggemoen vil nok i mindre grad bli brukt av rutegående 
busser. Bussruter mellom Jevnaker og Hønefoss må i stor grad foregå på dagens veg. Det er viktig å 
sørge for at bussruter sikres en rask og forutsigbar reisetid mellom viktige målpunkt og at det legges til 
rette for gode holdeplasser. Utredningen skal kort omtale konsekvenser og muligheter de ulike 
alternativene kan ha for kollektivtrafikkbildet. I denne sammenheng er det av betydning at man får til 
en effektiv tilkobling til kollektivtransport-systemene. 

6.6 Universell utforming 

Det forutsettes at alle nye fysiske elementer utformes etter prinsippet om universell utforming. Det skal 
redegjøres for hvordan prinsippene for universell utforming er tenkt løst. 

7. Lokal og regional utvikling 

7.1     Lokalt utviklingsmønster 

Teamet omhandler arealbruken i kommunen, både utbygde arealer og planlagt utbygde arealer. 
Utbygging av ny E16 vil medføre endringer i forhold til arealbruken i Ringerike kommune. 
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Utbyggingens betydning for lokal tilgjengelighet, barrierevirkninger mellom områder som kunne/burde 
hatt en sammenheng, arealer med endret bruksmulighet og endret utviklingspotensial skal vurderes 
og avbøtende til tiltak beskrives. 

7.2 Regionale virkninger 

Temaet er knyttet til regionalpolitiske målsettinger om bosetting, trivsel, sysselsetting og næringslivets 
rammebetingelser. 

Influensområdet skal vurderes bredt, og kommunale og fylkeskommunale målsettinger om 
næringsutvikling, arbeidsmarked og bosetting skal belyses. Prinsippenes konsekvenser med hensyn til 
disse målsettingene skal vurderes og beskrives.  

Virkningen for Ringeriksregionen av at en får en fullverdig omkjøring utenfor Hønefoss sentrum skal 
omtales. Målet med analysen er å synliggjøre hvordan forbedring av tilgjengelighet eller endrede 
forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og 
næringsliv. Analysen vil ikke gi eksakte svar, men kan synliggjøre nye muligheter for 
beslutningstakerne og hva som kan bli synlig utvikling som følge av dette. 

7.3 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Risiko knyttes til uønskede hendelser – dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle 
verdier og miljø. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, og driftsfasen for det 
ferdige anlegget i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser 
(DSB). 

7.4    Jernbanehensyn 
I ytterkant av planområdet ligger et gammelt industrispor (Randsfjordlinjen) som går frem til 
Bergermoen, tidligere Jevnaker. Konsekvensutredningen må belyse mulig alternativ bruk av tog 
traséen. Det forutsettes et nært samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen for å løse 
eventuelle utfordringer. 

7.5 Etappevis utbygging (Vekrysset-Eggemoen) 
Planlagt byggestart av ny E16 mellom Skaret-Hønefoss (Vekrysset) er i 2019. Målet er en 
sammenhengende 4-felts standard mellom Sandvika og Hønefoss. Det vil være naturlig å se på 
mulighetene for etappevis utbygging mellom Nymoen/Hensmoen og Vekrysset i  forbindelse med 
dette prosjektet.  

7.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
Det skal vurderes om tiltaket vil medføre lokale konsekvenser i anleggsperioden/-fasen. Vurdering 
som skal gjøres i anleggsperioden: 

• Utslipp til vassdrag og grunn 
• Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 
• SHA 
• Støy og støv til nærmiljøet 
• Anleggstrafikk, hensynta skoleveger og lokaltrafikk 
• Deponi- og riggområder 
• Andre avbøtende tiltak i anleggsperioden skal omtales  
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7.7 Tekniske installasjoner 
Grunnvann, bekkeløp og kilder: De ulike korridorene kan påvirke grunnvannet og bekk/elveløp. Dette 
må vurderes i konsekvensvurderingen. 

Vann- og avløpsanlegg: Kartgrunnlag for vann og avløps må innhentes fra kommunen. Ved behov må 
det vurderes omlegginger. 

Kabler i luft og i bakken: Anbefalte vegkorridorer har konflikt med luftstrekk for høyspent. Permanente 
og midlertidig omlegginger må vurderes.  

Jernbaneanlegg: Prosjektet vil kunne komme i konflikt med jernbanen.  

Eggemoen flystripe: Alle korridorene vil ha en nærføring til flystripa på Eggemoen. 
Luftfartsmyndigheter må involveres for å innhente eventuelle føringer/restriksjoner i forhold til 
sikkerhetssoner og spesielle forhold til anleggsgjennomføringen.  

8. Videre planprosess 
8.1  Informasjon og medvirkning i planprosessen 

Prosjektet har en egen nettside, hvor informasjon om kommunedelplanarbeidet vil bli lagt ut 

fortløpende: www.vegvesen.no/e16nymoenolum. Her vil også materiellet blir gjort tilgjengelig.  

Kunngjøring og varsel om planoppstart annonseres i Ringerikes Blad i forbindelse med utlegging av 
Planprogrammet til offentlig ettersyn. Myndigheter, interesseorganisasjoner, velforeninger og andre 
instanser blir tilskrevet pr. brev.  

Det planlegges offentlige informasjonsmøte(r) for å informere om planarbeidet.  

Særmøter med f.eks velforeninger og/ eller interesseorganisasjoner vil bli gjennomført ved behov. 
Valg av alternativ vil synliggjøre hvor behovene oppstår.  

8.2 Forslag til framdriftsplan for planarbeidet 

Det er utarbeidet fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet. Tabellen under viser hovedpunktene 
(milepæler/ delmilepæler) i denne. Fremdriften slik den er skissert her kan bli justert på grunn av utfall 
fra konsekvensutredningen og evt. tilgrensende prosjekters fremdrift og prosess. 

Tabell 3: Viser planlagt fremdrift og aktiviteter  

Aktivitet/ fase Periode/ tidsrom Kommunal 
behandling 

Kommentar/ 
annet 

Varsel oppstart planarbeid/ kunngjøring Mai 2016 August 2016  

Utarbeidelse planprogram inkl. 
silingsrapport og verdianalyse 

Vinter 2016   

Behandling av forslag planprogram for 
offentlig ettersyn 

August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 

 

Høringsfase planprogram inkl. åpent 
informasjonsmøte 

Mai-juni 2016  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Gjennomgang høringsuttalelser/ 
innkomne merknader 

Juli-agust 2016   

Revisjon planprogram August 2016   

Behandling – fastsetting av planprogram August 2016 Planutvalg/  
Formannskapet 
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Utarbeidelse konsekvensutredning (KU) August 2016 – juni 2017   

Utarbeidelse kommunedelplan m/ KU August 2016 – juni 2017   

Offentlig ettersyn kommunedelplan m/ 
KU 

Juni - august 2017  Min. 6 uker 
(lovpålagt) 

Sluttbehandling/ vedtak av 
kommunedelplan m/ KU 

Oktober 2017 Kommunestyret  

Utarbeidelse av reguleringsplan Okotber 2017- juni 2018   

Høringsfase reguleringsplan Juni – august 2018   

Vedtak av reguleringsplan Desember 2018 Kommunestyret  
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Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9001-42   Arkiv: 144 &37  

 

Kommunal planstrategi 2016-2020 - Endelig behandling 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Kommunal planstrategi 2016 – 2020 for Ringerike vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi skal vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Kommunen har innhentet synspunkter fra 

statlige og regionale organer, nabokommuner og forslag til vedtak i kommunestyret er gjort 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets endelige behandling. Planstrategien er oppdatert 

i forhold til viktige synspunkter som er kommet inn.  

 

Innledning / bakgrunn 

I starten av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal 

prioritere i kommende 4-årsperiode for å møte kommunens behov. 

 

Beskrivelse av saken 

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i 

fireårsperioden. Herunder skal det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal 

revideres. Tidligere var det krav om rullering av kommuneplanen hvert fjerde år, men nå skal 

kommunen kun vurdere om det er behov for revidering. 

Planstrategien bør drøfte strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Dette er en strategi som omfatter hele 

kommunens virksomhet. 

 

Forholdet til overordnede planer 



Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.2015. Forventningene skal legges til grunn for kommunenes arbeid med 

planstrategier og annet planarbeid. Forventningene har tre hovedkapitler: 

I. Gode og effektive planprosesser 

II. Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 

III. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 

Juridiske forhold  

Planstrategien er ikke en plan, og har ikke de samme prosesskravene som planer etter plan- 

og bygningsloven. Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for 

kommunens prioritering av planoppgaver. Kommunen kan revidere planstrategien i løpet av 

perioden etter behov. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen og kan fravikes 

hvis det er gode grunner for det. Kommunen kan også når som helst sette i gang nytt 

planarbeid ut over planstrategien. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den ordinære 

planprosessen 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2013. 

 

Økonomiske forhold 

Det er budsjett og handlingsprogram som omhandler kommunens økonomiske forhold. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Etter formannskapets vedtak 16.02.2016 har rådmannen gjort følgende:  

 Oversendt brev til statlige og regionale organer, samt nabokommuner for å innhente 

synspunkter jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Frist for innspill var 23.03.2016. 

 Informasjon om arbeidet med planstrategi er lagt ut på kommunens nettside, i tillegg 

til annonsering i lørdagsannonsen i Ringerikes blad 27.02.2016. 

 Temamøte ble avholdt som en del av formannskapets møte 15.03.2016 sammen med 

oppdatering av status, dette ble tatt til orientering. Følgende innspill følger saken: 

Runar Johansen p.v.a. Ap, H, Krf og V: 

«Kommunen står ovenfor store utfordringer i årene fremover og mange planer er under 

arbeid. Vi ser derfor behovet for oppfølging av kommunens samfunnsdel i planperioden. 

Dette for at samfunnsdelen er ajour med ønsket og nødvendig utvikling.» 

Inger Kammerud: 

«I sammenheng med arbeidet med arealdelen er det viktig å revidere/fornye temaplanene som 

omhandler grønnstrukturen og sykkelplanen.» 

 Formannskapet er orientert om innspill fra statlige og regionale myndigheter og 

tilbakemelding fra nabokommuner.  

 Saken ble tatt opp i regionalt planforum 08.03.2016. På møtet var fylkeskommunen, 

fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunen representert. 

 Saken ble behandlet i de tre hovedutvalgene i marsmøtene: 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

1. Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 tas til orientering. 

2. Regionalt plankontor må på plass snarest og tas med i planleggingen. 

3. En evt. kommunereform (sammenslåing av flere kommuner) må hensyntas i planstrategi 

dokumentet. 

De to andre utvalgene tok forslag til planstrategi enstemmig til orientering. 



 Formannskapet og kommunestyret behandlet forslag til kommunal planstrategi på sine 

møter henholdsvis 21. og 30. juni, der det ble vedtatt å gjøre planstrategien offentlig 

kjent med frist for endelig behandling i kommunestyret 29.september 2016. 

 Annonsering i Ringerikes blad 5.07.2016. 

 

Rådmannens vurdering 

Noe av selve hensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid 

målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. I regionalt planforum fikk også kommunen 

råd om å bruke planstrategien til å gjøre en streng prioritering. Rådmannen støtter dette, og 

mener at det i perioden framover vil være avgjørende for Ringerike å avgrense og prioritere 

de viktigste planoppgavene. 

I innspillene til planstrategien har det kommet forslag om flere planoppgaver som ikke er 

foreslått prioritert i forslag til planstrategi. Rådmannen ønsker å avgrense arbeidsoppgavene 

slik at de viktigste planene prioriteres og gjennomføres raskt. 

Noen av innspillene har rådmannen sett på som råd i forhold til andre planarbeider. 

 

Det er inntatt noen endringer i tråd med innspill fra myndigheter, nabokommuner og etter 

politiske vedtak ved behandling av strategien.  

 

Det er ikke kommet inn kommentarer etter kommunestyrets vedtak 30. juni 2016 om å gjøre 

planstrategien offentlig kjent. 

 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i kommende periode. Dersom 

det underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som er angitt i 

planstrategien, kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke 

nødvendigvis være behov for en formell revidering av vedtatt planstrategi. 

 

 

 

Vedlegg 

Ringerike kommune – kommunal planstrategi 2016-2020, datert 01.09.2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. leder Miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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1. Hva er kommunal planstrategi?  
 

1.1 Formål 

Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende 4-årsperiode for å møte kommunens behov.  

I starten av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi 

(plan- og bygningsloven § 10-1).  

1.2 Innhold 

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i 

fireårsperioden. Herunder skal det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal 

revideres. Tidligere var det krav om rullering av kommuneplanen hvert fjerde år, men 

nå skal kommunen kun vurdere om det er behov for revidering.  

Planstrategien bør drøfte strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder 

langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Altså er dette en 

strategi som omfatter hele kommunens virksomhet.     

1.3 Prosess 

Planstrategien er ikke en plan, og har ikke de samme prosesskravene som planer 

etter plan- og bygningsloven. Loven stiller følgende krav til prosess:  

- Planstrategien skal vedtas seinest ett år etter kommunestyret er konstituert  

- Kommunen skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer, samt 

nabokommuner  

- Forslag til vedtak skal gjøres kjent minst 30 dager før kommunestyrets 

behandling 

I tillegg bør kommunen legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt, men loven 

setter ingen krav. Departementet skriver i sin veiledning at det ofte vil være naturlig å 

legge opp til bred medvirkning i planprosessene som følger etter at planstrategien er 

vedtatt, framfor å legge opp til en bred medvirkning om planbehovet. 

Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for kommunens 

prioritering av planoppgaver. 

I kommunestyrets behandling 30. juni 2016 ble det vedtatt å gjøre Kommunal 

planstrategi for 2016-2020 offentlig kjent fram til 29.09.2016. Følgende forslag skal 

følge saken: 

Digitaliseringsstrategien må også sees i sammenheng med sentrumsplanen og hele 

utviklingen i Hønefoss by og andre planer. Det med mål om å trekke Hønefoss i en 

ledende posisjon for smarte byer (smart city) blant byer på lik størrelse.  



4 
  

2. Kommunens plansystem 
 

2.1 Plansystemet 

Kommunens plansystem er illustrert i figuren nedenfor.  

Figur 1. Kilde: Veileder T-1492 

 

Kommunal planstrategi vedtas hvert fjerde år, og inneholder en prioritering av 

kommunens planer.  

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. 

Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon (pbl. § 11-2).  

Samfunnsdelen danner grunnlag for kommuneplanens handlingsdel, årlige budsjett 

og annet planarbeid. I Ringerike omtales handlingsdelen som Handlingsprogrammet, 

og budsjett er en del av dette.  

Kommuneplanens arealdel følger opp føringene i samfunnsdelen. 

2.2 Oppfølging av planstrategien 

Oppfølging av planstrategien skal dokumenteres i årsmeldingen, som skal inneholde 

en matrise med status for de ulike planbehovene som er prioritert i planstrategien 

kapittel 6.  
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3. Gjeldende planverk i Ringerike kommune 
 

Videre følger en oversikt over status for de mest sentrale plandokumentene i 

kommunen.  

3.1 Kommunal planstrategi 

Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble 

vedtatt av kommunestyret 20.06.2013, og hadde tre 

satsingsområder:  

 Befolkningsutvikling 

 Næringsutvikling  

 Effektiv arealdisponering 

Planstrategien la opp til at hele kommuneplanen skulle 

revideres, både samfunnsdelen og arealdelen. 

3.2 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. 

Satsingsområdene fra planstrategien for 2013-2015 er 

innarbeida i samfunnsdelen.  

Samfunnsdelen inneholder mål og strategier når det 

gjelder befolkning, næring, by- og lokalsamfunn, samt 

kommunen som organisasjon. Tabellen på neste side 

viser samfunnsdelens slagord og visjon, samt hovedmål 

for de fire målområdene.  

Et av de mest sentrale målene er at det innen 2030 skal 

bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Dette 

innebærer en svært høy vekst, som legger føringer for plan- og utviklingsarbeidet 

som skal skje i kommunen de neste åra. Vekstmålet er dimensjonerende for 

utbygging av teknisk infrastruktur og andre kommunale tjenester som skole, 

barnehage og helsetilbud.  

3.3 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for 2007-2019 ble 

vedtatt 30.08.2007. Revisjon av arealdelen ble 

formelt starta opp våren 2013, og arbeidet 

pågår fortsatt. Vekstmålet i samfunnsdelen er 

dimensjonerende for hvor store arealer som 

skal avsettes til ulike formål i arealdelen, f.eks. 

bolig- og næringsformål. Økt vekst vil bidra til 

et press på arealer. Samfunnsdelen har 

vedtatte arealstrategier som skal ligge til 

grunn for arealdelen og utviklingen i Ringerike kommune. 
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Figur 2: Slagord, visjon og mål fra kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030  
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3.4 Handlingsprogram 2016-2019  

Handlingsprogrammet støtter opp om 

målsettinger i kommuneplanens 

samfunnsdel, og inneholder mer konkrete 

mål for de enkelte områdene i kommunen. 

Fokus i handlingsprogramperioden 2016-

2019 er å utvikle tjenestetilbudet ved å 

gjøre ting riktig med høyere kompetanse. 

Tjenestetilbudet ønskes dreid til å ha 

fokus på tidlig innsats og forebygging.  

 

Tilrettelegging for vekst 

Handlingsprogrammet har fått tittelen  

"Vi bygger". Mål om en kraftig 

befolkningsvekst gjør det nødvendig å 

investere i infrastruktur, både når det 

gjelder bygninger, veger og teknisk 

infrastruktur.  

 

For at Ringerike skal kunne ta i mot ønsket befolkningsvekst er det avsatt midler til 

økt kapasitet i tjenester og infrastruktur på følgende områder:  

- Økt kapasitet innenfor vann, avløp og rens (VAR) 

- Økt vedlikehold av kommunale veger 

- Økning i antall barnehageplasser  

- Økt kvalitet og kapasitet i skolebygg  

- Planlegging av ny helseinstitusjon og videreutvikle omsorgstrappa 

- Økt kapasitet til plansaksbehandling  

For å tilrettelegge for vekst, økt verdiskaping og et robust næringsliv legges det vekt 

på at kommunen skal ha en effektiv saksbehandling i plansaker.  

 

Kommunen som organisasjon 

For å nå mål om at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass som er effektiv og 

med god kvalitet på tjenestene, skal det implementeres et kvalitetssystem i hele 

kommunen. I tillegg er det er satt av midler til kompetanseheving innen 

tjenesteproduksjon og ledelse.  
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4. Overordna føringer  
 

Videre følger en oversikt over de mest sentrale overordna føringene som har 

betydning for kommunens planbehov.  

4.1 Nasjonale forventninger 

Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.2015.  

Forventningene skal legges til grunn for 

kommunens arbeid med planstrategier og 

annet planarbeid.  

Forventningene har tre hovedkapitler:  

I. Gode og effektive planprosesser 

II. Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 

III. Attraktive og klimavennlige by- og 

  tettstedsområder  

Gode og effektive planprosesser 

Regjeringen forventer at kommunen:  

- Tar i bruk plan- og bygningslovens muligheter for prioriteringer og forenklinger 

- Oppdaterer overordna planer 

- Unngår flere plannivåer enn nødvendig. Hensiktsmessig detaljering 

Regjeringen vektlegger raskere prosesser for arealplanlegging, og styrker det lokale 

selvstyret i planleggingen. Kommunen har ansvar for å sette av tilstrekkelige 

ressurser til planbehandling og tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare 

overordna føringer for areal- og samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan 

behandles raskere og mer forutsigbart. Regjeringen framhever derfor at det i 

planstrategien er viktig å prioritere ressurser til å oppdatere overordna planer.  

Ringerike kommunes oppfølging av nasjonale forventninger:  

 Tidlig dialog for å oppnå effektive planprosesser med fokus på bærekraft. 

 Klimahensyn skal være førende for utviklingen av Hønefoss som regionby. 

 Ringerike kommune skal gjennom overordna føringer framstå som en tydelig 

og ansvarlig samfunnsutvikler og tilrettelegge for forutsigbare prosesser. 

 Utforske nye arbeidsmetoder for å ivareta alle planoppgaver som tilfaller 

kommunen gjennom å etablere et regionalt plankontor i samarbeid med 

ansvarlige samarbeidspartnere. 
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4.2 Regionalt 

Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 

Visjonen i planstrategien er et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer 

næringsutvikling og bolyst. Ringerikes samfunnsdel bygger opp under denne 

visjonen. Regional planstrategi skal revideres parallelt med kommunens strategi.  

 

Det er flere regionale planer, her nevnes de mest relevante for kommunens 

planarbeid:  

 Regional plan for kunnskapssamfunnet 

 Regional plan for areal og transport – under arbeid 

 Regional plan for kulturminner – under arbeid 

 Regional plan for byggegrenser avkjørsler og veg  

 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 

Planen ble vedtatt av fylkestinget 10.12.2014, og skal legge til rette for en 

framtidsretta og bærekraftig utvikling av næringslivet i Buskerud. Hovedmålet 

er økt verdiskaping og produktivitet. Næringsutvikling er sentralt i Ringerikes 

samfunnsdel.  
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5. Utviklingstrekk og utfordringer 
 

I dette kapitlet beskrives kort de mest sentrale utfordringene i neste fireårsperiode. 

For en grundigere beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer i Ringerike, se 

kommuneplanens samfunnsdel kapittel 2 og 3.  

5.1 Tjenesteyting og økonomisk bærekraft 

I løpet av 2014 og 2015 er det gjennomført store omstillinger i driften og 

organisasjonen. Driften ligger nå på et nivå som nærmer seg inntektsnivået. 

Oppgaven vil være å utvikle tjenestetilbudet videre innenfor dagens driftsnivå. Vi må 

sørge for en organisasjon som jobber smart, effektivt og med riktig kompetanse for å 

få dette til.  

5.2 Vekst og infrastruktur 

Ringerike er en relativt stor kommune med nærmere 30 000 innbyggere. Framtidig 

vekst skal være knytta til de prioriterte lokalsamfunna for å styrke lokale tilbud i disse 

områdene. I tillegg til Hønefoss er de prioriterte lokalsamfunna Haugsbygd, 

Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. 

 

Ringerike står overfor en spennende 

utvikling med næringsetablering, vekst, 

modernisering og utbygging. Med 

utbygging av ny E16 og Ringeriksbane 

vil regionen og vår kommune møte økt 

oppmerksomhet og interesse for 

tilflytting. Vi legger til grunn at den økte 

veksten først vil komme fra 2020, og vi 

må rigge oss for denne veksten. 

Utfordringene i tjenestetilbudet må løses på en god og effektiv måte innenfor dagens 

ressursramme.  

 

Gjennom vedtak av kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret vedtatt å 

legge til rette for vekst i folketallet som er langt ut over den veksten kommunen har 

hatt de siste åra. Målet er 40 000 innbyggere i 2030. På sikt vil ny E16 og 

Ringeriksbane medvirke til å skape ønsket vekst.  

Det legges det opp til en moderat befolkningsvekst første fireårsperiode, og at en 

kraftigere vekst først vil komme etter 2020 og vedvare i lang tid. Tida fram mot 2020 

skal brukes til å investere i infrastruktur for å kunne ta imot veksten.  

Kommunen ønsker gjennom sitt plan- og utviklingsarbeid å skape optimisme og 

legge til rette for bolig- og næringsutvikling. Kommunen prioriterer å tilrettelegge for 

byutvikling i tråd med veksten.  
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5.3 Kommunereform  

Kommunereformen tar sikte på å legge til rette for at flere kommuner slår seg 

sammen. En kommunesammenslåing vil berøre organisering av tjenester, men også 

kommunens ansvar som samfunnsutvikler og den lokaldemokratiske arenaen.  

I dag har Ringerike et godt samarbeid med Hole kommune og Jevnaker kommune i 

blant annet Ringeriksrådet. Det er også interkommunalt samarbeid for ulike tjenester 

mellom disse tre kommunene. Ringerike leverer også tjenester til andre kommuner.  

Jevnaker og Ringerike har siden 2014 arbeidet med utredninger om fordeler og 

ulemper med en eventuell kommunesammenslåing. I 2015 ble også Hole kommune 

med i utredningsarbeidet. Jevnaker utreder parallelt muligheten for å bestå som egen 

kommune. Det er utarbeidet en intensjonsplan som de tre kommunene er enige om. 

Kommunene har valgt en aktiv og åpen tilnærming til kommunereformen, og 

samarbeider om å få fram fakta og framtidsbilder for vårt lokalmiljø. Spørsmålene er 

mange: Hva slags samfunn ønsker vi å ha i ringeriksregionen om 20-30 år? Hvordan 

kan vi levere enda bedre tjenester til innbyggerne? Hva kan vi utrette samla som vi 

ikke får til hver for oss? Hva kan en ny, felles kommune i ringeriksregionen bety for 

nærings- og samfunnsutvikling? Kommunestyret vedtok i juni 2016 at Ringerike 

kommune er positiv og anbefaler fylkesmannen å innstille til departementet at nye 

Ringerike kommune opprettes med virkning fra 01.01.2020. Intensjonsplanen som er 

utarbeidet i samarbeid med Hole kommune og Jevnaker kommune legges til grunn 

for det videre arbeidet. 

 
Figur 3. Kilde: www.formdinframtid.no  
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6. Planbehov i perioden 2016-2020 
 

I perioden fram mot 2020 vil det være fokus på ledelse og det å levere tjenester på 

samme nivå som i dag, eller bedre. Vi skal jobbe annerledes og omprioritere.  

Flere viktige planer og utredninger er allerede på plass, se vedlegg 1 for oversikt over 

status for de ulike planene som var prioritert i planstrategien for 2013-2015.  

Videre følger en sektorvis gjennomgang av behov for planer. I kapittel 6.5 er 

planbehov for perioden 2016-2020 prioritert og oppsummert.  

Definisjoner brukt videre:  
Revisjon       Ta opp til ny vurdering og forbedring  
Evaluering    Vurdering og systematisk gjennomgang av måloppnåelse 

  

 

6.1Vurdering av overordna planbehov 

 

Plan Kort beskrivelse formål og behov 
 

Hva Når 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Vedtatt april 2015. 

Kommunen står ovenfor store utfordringer i 

årene fremover og mange planer er under 

arbeid. Det kan derfor være behov for 

oppfølging av kommunens samfunnsdel i 

planperioden. Dette for at samfunnsdelen er 

ajour med ønsket og nødvendig utvikling. 

 

 
Mulig 
Rev. 

 
2019 

Handlingsprogram Årlig revidering 
 
 

Rev.  Årlig 

Beredskapsplan Årlig revidering 
 
 

Rev.  Årlig 

Arbeidsgiverpolitikk Siste arbeidsgiverpolitikk er fra 1997-
2000, og det er behov for ny.  
 

Ny 2016 
2. halvår 

Kvalitetsplan 
 

Kommunen skal drive systematisk 
kvalitetsforbedring. Dette har ikke vært 
godt nok prioritert siste år, og det er derfor 
nødvendig å utarbeide en kvalitetsplan.  

Ny 2017  
2. halvår 

Integreringsplan / 
melding 

Status og nye tiltak.  
 

Ny 2017 

Frivilligstrategi 
 

Samhandling mellom kommune og 
frivillighet har betydning på de fleste 
områder i kommunen. For å møte 

Ny 2017 
1. halvår 
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framtidas utfordringer må samspillet 
utvikles videre. Det bør derfor utarbeides 
en frivilligstrategi.  

Folkehelsemelding Krav om oppdatering  
 

Rev. 2016 
1. halvår 

Strategi for universell 
utforming 2015-2016 

Dette er et styrende dokument for å sikre 
systematisk og målretta arbeid for å nå 
kommunens del av nasjonale mål for 
universell utforming innen 2025. 
Implementering av strategien er viktig for å 
nå målsettinger i samfunnsdelen. Det er 
ikke behov for å revidere strategien i 
planperioden.  

Ny 2016 

Plan for miljørettet 
helsevern 

Gjeldende plan for 2014-2016 revideres 
med virkning for perioden 2017-2020.  

Rev. 2016 

Handlingsplan for 
vold i nære 
relasjoner 

Under arbeid  Ny 2016 

Digitaliseringsstrategi 
 

Strategi, omfatter alle kommunens 
tjenester.  
Følges opp med handlingsplan  
 

Ny 2016 
 
2017 

 

 

6.2 Helse og omsorg – vurdering av sektorens planbehov 

 

Plan Kort beskrivelse formål og behov 
 

Hva Når 

Strategiplan, med 
underliggende 
temaplaner 

Det skal etableres en ny planstruktur.  
Målet er realistiske og framtidsretta planer 
slik at utvikling av helse- og 
omsorgstilbudet skjer i tråd med 
befolknings- og sykdomsutvikling i 
kommunen. 

- Demensplan 
- Omsorgsplan 
- Rusmiddelplan 
- Smittevernplan 

 

Ny 
 
 
 
 
 
 

2017 
1. 
halvår 

Omsorgstrappa Behovsanalyse. 
Omsorgstrappa skal videreutvikles ved å 
etablere tilbud lengre ned i trappa.  
 

Ny 2016 
1.halvår 

Boligsosial 
handlingsplan 

Gjennomgang av status, om tiltak har effekt 
og om det er nødvendig med justeringer. 
 

Evalu-
ering 

2016 
2. 
halvår 
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6.3 Oppvekst og kultur – vurdering av sektorens planbehov 

 

Plan Kort beskrivelse formål og behov  
 

Hva Når 

Kulturplan 
 

Det skal utarbeides en helhetlig kulturplan 
for Ringerike kommune. Planen skal 
inneholde satsingsområder, muligheter og 
samarbeid. 
  

Ny 2016  
2. halvår 

Barnehage- og 
skolebehovsplan 
 

Det er behov for en ny gjennomgang av 
kapasiteten ved barnehager og skoler.  
Det er mål om å tilby barnehageplass på 
ettårsdagen. Revideres hvert 2. år.  
 

Ny 2016 
1. halvår 

Handlingsplan 
barnehage  
2015-2020 

Vedtatt høst 2015.  
Beskriver barnehagens faglige 
utviklingsområder. 
 
 

Rev.  2017 
2. halvår 

Handlingsplan for 
grunnskolen  
2017-2021  

Beskriver skolenes faglige 
utviklingsområder knytta til elevenes 
læringsmiljø og læring.   
 
 

Rev. 2016 
2. halvår 

SFO-plan 
 

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig 
tilbud som skal legge til rett for lek, kultur- 
og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i 
alder og interesser hos barna.  
SFO–planen beskriver målsettinger for 
innholdet.  
 

Rev. 2016 

Kommunedelplan 
for idretts- og 
friluftsanlegg 
 

Gjeldende plan vedtatt 29.01.2015.  
Krav for tildeling av spillemidler.  
Revideres hvert 4. år, anleggsdelen hvert 
2. år.  
 
 

Rev. 2019 
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6.4 Samfunn – vurdering av sektorens planbehov 

 

Samfunn har fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler. Dette fokuset blir 

enda sterkere framover for å legge til rette for ønsket utvikling og vekst. 

Hovedoppgavene er å forvalte, drifte og utvikle eiendomsmassen og infrastrukturen, 

forvaltning av lovverk, arealplanlegging, beredskap samt å sikre liv og helse når 

uønskede hendelser oppstår.  

I åra framover forventes det en stor planaktivitet i Ringerike, blant annet knytta til 

kommuneplanens arealdel, områdeprogram for Hønefoss by og behandling av 

private planer. I tillegg vil arbeid knytta til de store samferdselsprosjektene være 

svært ressurskrevende. KVU for transportsystemet i Hønefoss-området har vært på 

høring i 2015. Dersom regjeringa går videre og fatter vedtak om en bypakke vil det bli 

behov for planer for gjennomføring av tiltak. Det planlegges et regionalt plankontor. 

Med bakgrunn i dette må det i åra framover fokuseres på gode og effektive 

planprosesser, og sikre tilstrekkelig kapasitet for kommunens plan- og 

utviklingsarbeid.  

Plan Kort beskrivelse formål og behov Hva Når 

Regional nærings-
plan/strategi 

Vurderer samarbeid med Hole/Jevnaker.  Ny 2017 

Regional arealplan Avhengig av etablering av regionalt 
plankontor som følger opp KVU, nye E 16 
og Ringeriksbane utenfor statlig regulering  

Ny 2020 

Kommuneplanens 
arealdel, inklusive 
revidering av gamle 
temaplaner eks. 
grønn plakat og 
kommunedelplan 
for gående og 
syklende 

Kommuneplanens arealdel er under 
revisjon. Det må prioriteres å fullføre 
revisjon av arealdelen i første del av 
planstrategiperioden. Det anses ikke å 
være behov for ytterligere revidering av 
arealdelen i perioden mot 2020. Behov for 
revidering av arealdelen vurderes på nytt i 
planstrategi for perioden 2021-2025.  
 

Fullføre 
rev. 

2016 

Kommunedelplaner  E16 Eggemoen–Nymoen/Hensmoen: 
Statens vegvesen utarbeider forslag som 
behandles i kommunen.  
 
Krakstadmarka: Behov for å ferdigstille plan 
som tilrettelegger for ca 800 bynære 
boliger.  
 
Steinsfjorden: Formål er å legge til rette for 
sameksistens mellom naturverdier og folks 
bruk av området i et langsiktig perspektiv. 
 
  

Ny 
 
 
 
Ny 
 
 
 
Ny 

2017 
 
 
 
2016 
 
 
 
2017 

Statlige E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen Ny 2016-
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samferdselsplaner Utarbeides som statlige planer. Kommunen 
involveres og uttaler seg i planprosessen.  

2020 

Områdeprogram 
Hønefoss 

Hensikten er å utvikle Hønefoss til en mer 
attraktiv by. Parallelloppdrag gjennomføres 
i 1. halvår 2016 og vil være en del av 
grunnlaget for områdeprogrammet. 
Områdeprogrammet danner grunnlag for 
videre planarbeid, og legger konkrete 
føringer for byutviklingen. Dette innarbeides 
i arealdelen.  
 

Ny 2016 

Reguleringsplaner 
som kommunen 
skal utarbeide 

Fram mot 2020 skal kommunen investere 
betydelige beløp i bygninger og 
infrastruktur. For flere av disse tiltakene vil 
det være behov for reguleringsplaner.  
Det skal nyttes eksterne plankonsulenter til 
utarbeiding av planene.  
 

Nye 
planer 

2016-
2020 

Oppheving av eldre 
reguleringsplaner 
 

Ringerike har flere eldre reguleringsplaner. 
Mange av disse er ikke lenger aktuelle, 
og/eller dårlige styringsdokumenter i 
dagens situasjon. Disse planene bør 
gjennomgås for å vurdere hvilke av 
planene som bør oppheves. Oppheving bør 
gjennomføres som en samla prosess for å 
gjøre dette mest mulig effektivt. Høsten 
2015 ble det varsla en forenkling av 
prosessen for å oppheve reguleringsplaner. 
Oppheving av planer bør avvente denne 
endringen, for best mulig ressursutnyttelse. 
 

Opp-
heving 

2017-
2018 

Energi & Klimaplan Rapporteres årlig. HMA har ansvaret for å 
følge opp Energi- og klimaplanen i 
Ringerike kommune. 
 

Rev. 2017 

Hovedplan vei Status på kommunale veger inn i Norsk 
vegdatabank. Behov og prioriteringer evt.  
Revidering av trafikksikkerhetsplan følges 
opp etter ferdigstilling av hovedplan vei.  
 

Rev. 2017 
 
 
 

Hovedplan vann Hovedplan for vannforsyning 2005 – 2015. 
Revideres etter hovedplan avløp. 
 

Rev. 2017 

Hovedplan avløp 
 
 

Forurensningsregnskap ferdig, hovedplan 
avløp revideres på bakgrunn av dette.  

Rev. 2016 
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6.5 Prioritering av planoppgaver 

 

Matrisen nedenfor inneholder en oversikt over de viktigste planene som skal 

utarbeides eller revideres i planstrategiperioden.  

 

Sektor Plan Hva / Når 

Overordna  
 

Handlingsprogram Årlig rev. 

Beredskapsplan  Årlig rev. 

Arbeidsgiverpolitikk 
 

Ny. 2. halvår 2016 

Kvalitetsplan 
 

Ny. 2. halvår 2017 

Integreringsplan/melding 
 

Ny 2017 

Frivilligstrategi  Ny. 1. halvår 2017 
 

Folkehelsemelding 
 

Rev. 1. halvår 2016 

Plan for miljørettet helsevern  Rev. 2016 

Handlingsplan for vold i nære relasjoner Ny 2016 

Digitaliseringsstrategi med handlingsplan 
 

Ny 2016 / 2017 

Helse og 

omsorg 

Strategiplan, med underliggende temaplaner:  

- Demensplan 
- Omsorgsplan 
- Rusmiddelplan 
- Smittevernplan 

 

Ny. 1. halvår 2017 

Omsorgstrappa Ny. 1. halvår 2016 

Boligsosial handlingsplan Ev. 2. halvår 2016 

Oppvekst 
og kultur 

Kulturplan 
 

Ny. 2. halvår 2016 

Barnehage- og skolebehovsplan 
 

Ny. 1. halvår 2016 

Handlingsplan barnehager Rev. 2. halvår 2015 

Handlingsplan for grunnskolen  
 

Rev. 2. halvår 2016 

SFO-plan 
 

Rev. 2016 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 
 

Rev. 2019 
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Samfunn Regional næringsplan / strategi 
 

Ny 2017 

Regional arealplan Ny 2020 
 

Kommuneplanens arealdel  
 

Fullføre rev. 2016 

Kommunedelplaner 
- E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen 
- Krakstadmarka 
- Steinsfjorden 

 

 
Ny 2017 
Ny 2016 
Ny 2017 

Statlige samferdselsplaner:  
Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss 
 
 

Nye 2016-2020 
 

Områdeprogram Hønefoss, herunder 
parallelloppdrag 
 
 

Ny 2016 

Reguleringsplaner som kommunen skal utarbeide 
 

2016-2020 

Oppheving av eldre reguleringsplaner 
 

2017-2018 

Energi & Klimaplan 
 

Rev. 2017 

Hovedplan vei 
 

Rev. 2017 

Hovedplan avløp Rev. 2016 
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Vedlegg: Status for planer som var prioritert i planstrategien for 2013-2015 

  Hva 2013 2014 2015 Status januar 2016 

Kommuneplan Samfunnsdel   Rull 
 

Vedtatt 30.04.15 

 
Kommunedelplaner,  

Arealdel   Rull   Under arbeid 

E16 Skaret-Hønefoss Ny 
  

Under arbeid 

areal E16 Eggemoen-Kleggerud Ny 
  

Vedtatt 31.01.13 

  Steinsfjorden   Ny 
 

Under arbeid 

  Krakstadmarka Ny     Vedtatt 30.06.16 

Temautredninger, 
større Handels- og byutvikling   

  
Vedtatt 13.12.12 

  Livskraftige lokalsamfunn Ny 
  

Vedtatt 14.05.13 

  Gravplassutredning Ny 
  

Vedtatt 12.03.13 

  Masseforvaltning Ny     Vedtatt 18.08.15 

Samfunn Hovedplan vei    Ny 
 

Under arbeid 

  Hovedplan vann Rull 
  

Under arbeid 

  Hovedplan avløp   Rull 
 

Under arbeid, pol.beh. 2016 

  
Samfunnssikkerhet og 
beredskapsplan Rull 

  
Årlig revisjon 

  Energi- og klimaplan   
 

Rull Skal startes opp 

Områdereguleringer 
Områderegulering Eggemoen 
flyplass og næringspark   Ny 

 
Under arbeid 

  
Områderegulering 
Næringsområde Eggemoen   Ny 

 
Under arbeid 

  Områderegulering Hvervenmoen   Ny 
 

Vedtatt 28.08.14 

  
Områderegulering Øvre 
Hønengata øst   Ny 

 
Under arbeid 

  
Områderegulering 
Soknedalsveien   Ny 

 
Under arbeid 

  
Områderegulering 
Kunnskapspark Ringerike   Ny   Under arbeid 

Helse og omsorg Folkehelsemelding Ny 
  

Vedtatt 21.02.13 

  Demensplan 2013-2020 Ny 
  

Vedtatt 2013 

  Omsorgsplan Rull 
  

  

  Rusmiddelplan Rull 
  

  

  
Boligsosial handlingsplan 2015-
2022 Rull 

  
Vedtatt 30.10.14 

  Psykiatriplan Rull 
  

  

  Rehabiliteringsplan  Rull 
  

  

  Plan for vold i nære relasjoner  Ny       

Oppvekst og kultur Skole- og barnehageutredning Rull 
  

  

  
Kommunedelplan for idretts- og 
friluftsanlegg 2014-2026 Rull 

  
Vedtatt 2014 

  
Handlingsplan for grunnskolen 
2013-2015 Ny 

  
Vedtatt 2013 

  Handlingsplan for SFO   
 

Ny   

  Handlingsplan for barnehage      Ny   
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/351-1   Arkiv:   

 

Tilknytning til offentlig vann og avløpsnett  

Maks beløp ved tilknytning til offentlig vann og avløpsnett 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 
1. Maksimalt kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte 

seg til kommunal vannforsyning og avløpsanlegg, begrenses til 2G (folketrygdens 

grunnbeløp x 2) pr bolig i forbindelse med hovedledningsprosjekter. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
 
Ringerike kommune skal gjennom handlingsprogrammet investere store beløp i vann og 

avløpsprosjekter.  Samtidig er det en pågående prosess med utskiftning av dårlig 

ledningsnett og tilknytning av boliger til offentlig vann og avløpsnett. 

 

Kommunen har som hovedmål for avløp at:  

 

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon som er tråd med 

gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dett er 

en opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi» 

 

«Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg» som trådte i kraft 13.9.2009 

gir lokale bestemmelser. Forskriftens §11 lyder; 

 



«Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte 

innhentes tillatelse for det etter på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 

2010. Utslippene kan imidlertid bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt». 

 

Svært mange av kommunens vel 4 000 spredte utslipp rammes av forskriftens §11 og vil på 

sikt bli pålagt å etablere godkjent avløpsløsning etter dagens krav eller knytte seg til 

offentlige ledninger. 

 

Derfor, når kommunen sanerer eksisterende ledningsnett eller legger vann og 

avløpsledninger til nye områder, kreves tilknytning for eksisterende boliger med lokale 

utslippsløsninger. Lovhjemmel for dette kravet finnes i Plan og bygningsloven (§27-1,2) og 

i Forurensningsloven (§23). 

 

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune anvender «Standard abonnementsvilkår 

for vann og avløp» for å regulere rettigheter og plikter i forhold til sine abonnenter på vann- 

og avløpsområdet. Her defineres vann- og avløpsledninger fra tilknytningspunkt på 

kommunal hovedledning og fram til den enkelte bolig/bygg som boligeiers ansvar.   

 

Kostnadene ved etablering av stikkledninger kan være svært forskjellige for den enkelte 

bolig. Trasé for kommunens hovedledninger blir valgt ut i fra en rekke kriterier som 

anleggskostnader, fremtidige driftskostnader, fremtidig tilgang for vedlikehold og 

utskiftning men også behovet for å få flest mulig tilknyttet offentlige løsninger. 

 

Likevel vil lengden på private stikkledninger og grunnforholdene de skal legges i variere, 

slik at kostnadene kan bli svært ulike. 

 

Da oppstår spørsmålet om hvor mye en huseier må betale for sin stikkledning og hva som 

bør være maksimal kostnad. 

 

 

Beskrivelse av saken 
  

Vanlig praksis ved gjennomføring av vann og avløpsanlegg har vært at kommunen har 

prosjektert og tatt inn i anbudsdokumentet prising og gjennomføring av stikkledninger fra 

offentlig hovedledning og inn til bolig. 

  

Huseier får da tilbud fra kommunen om at stikkledninger kan utføres ved hjelp av 

kommunens entreprenør mot fakturering av påløpte kostnader. Huseier står for øvrig fritt til 

å velge kommunens entreprenør eller en privat entreprenør. 

 

Velger man å gå for kommunens entreprenør utarbeides det en stikkledningsavtale mellom 

kommunen og huseier om stikkledningens trase og kostnader. 

  

For de boligene som velger å ikke benytte seg av kommunens tilbud, blir registrert og 

oversendt utslippsmyndigheten i kommunen for en konkret behandling i forhold til lov og 

forskrift. 

 



Plan og bygningsloven har formuleringen «Når offentlig vannledning
1
 (avløpsledning

2
) går 

over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning 

som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen
1
 (avløpsledningen

2
).» 

1
 §27-1, 

2
 §27-2 

 

I begge paragrafer heter det også «Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med 

uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en 

annen ordning.» 

 

Her er det uttrykket «over nærliggende areal» som ofte gir grunnlag for vurdering av 

«uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn». Loven gir ikke definisjon på 

nærliggende areal. Det er heller ikke trukket opp klare retningslinjer i rettspraksis eller 

forvaltningspraksis.  Imidlertid sier KRD – 93/3328 at «en avstand på 300-600 m ikke kan 

anses urimelig». KRD 98/76 nevner også at «en avstand på 500 m vil ligge innenfor 

begrepet nærliggende areal» 

 

Flere sammenlignbare kommuner, deriblant Drammen kommune har lagt seg på en linje 

som tilsier at boligeier kan måtte påregne å få kostnader opptil 2G forbundet med etablering 

av stikkledninger. 1G er kr 92 576 pr 1.mai 2016.  

 

Beløpet er basert på en vurdering av gjennomsnittlig kostnad for å etablere en godkjent lokal 

utslippsløsning (minirenseanlegg). Gjennom å legge folketrygdens grunnbeløp (G) inn som 

faktor, oppnår man at maksimalbeløpet følger kostnadsutviklingen i samfunnet og er en 

forutsigbar størrelse over tid og som sikrer likebehandling i et langt tidsperspektiv. 

 

Ringerike kommune har de siste årene benyttet denne praksis som veiledende og rådmannen 

vurderer at det er behov for å etablere en standard for disse forholdene når kommunen går 

inn i en periode med forventet høy utbyggingstakt. 

 

Kommunen har tidligere også i noen tilfeller gitt tilskudd til private for å få på plass 

stikkledninger der kostnadene har oversteget et maksbeløp. Vurderingen her har vært 

«særlige hensyn» med sårbare vannmiljøer (Steinsfjorden) i KUR – prosjektet hvor en øvre 

grense for kostnader til stikkledninger var satt til kr 75.000,- 

 

Prinsippene i selvkostregimet tillater ikke å benytte abonnentenes penger til å gi tilskudd til 

private stikkledninger. Eventuelle tilskudd må derfor dekkes av kommunens ordinære 

driftsmidler. 

 

I tillegg til kostnader med stikkledninger kommer kommunens tilknytningsavgifter. 

 

Tilknytningsavgiften er: 
Tilknytning Beløp uten mva 

Vann 9 000.- 

Avløp 10 800.- 

Vann- og avløp  18 000.- 

 

Satsene kan reguleres av kommunestyret hvert år. 

 

 



Juridiske forhold  
 

Pålegg om tilknytning av boliger til offentlig ledningsnett kan som nevnt gjøres med 

hjemmel i to lovverk, Plan og bygningsloven eller Forurensningsloven. Forskjellige 

situasjoner fanges opp i lovverket; 

 

Plan og bygningslovens §§ 27-1 og  27-2 gir hjemmel til å pålegge tilknytning til offentlig 

ledningsnett når offentlig ledningsnett går over eiendommen, eller i veg som støter til den, 

eller over nærliggende areal.   §§27-1 og 27-2 gjelder ikke fritidsbebyggelse med mindre 

dette er vedtatt i planbestemmelser i kommune- /reguleringsplan. 

 

Forurensningslovens § 23 omhandler rett og plikt til tilknytning til eksisterende 

avløpsanlegg. Forurensningslovens § 7, fjerde ledd, om plikt til å unngå forurensning kan 

også gi pålegg om tilknytning til kommunalt nett. 

 

Når kommunen separerer (skiller overvann og avløp) kan huseier pålegges å oppgradere sine 

avløpsledninger dersom disse ikke holder tilfredsstillende kvalitet for å unngå forurensning. 

Hjemmel for dette finnes i forurensningslovens § 22. 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen ønsker med denne saken å etablere klare retningslinjer for hvilke kostnader som 

kan pålegges den enkelte huseier for etablering av stikkledninger for vann og avløp. 

 

Når kommunen planlegger og fremfører nye vann- og avløpsanlegg så ønsker man å 

tilknytte flest mulig til offentlig ledningsnett.  Offentlig ledningsnett planlegges ut fra at 

man ønsker å få tilknyttet flest mulig samt ryddet opp i dårlige ikke godkjente avløpsanlegg. 

 

Det vil alltid være slik at endepunktet eller tilknytningspunkt for vann- og avløpsledninger 

og avstand til boliger vil variere.  Kostnadene vil således variere ut fra hvilke forutsetninger 

man har til grunnforhold, avstand, grunnerverv etc.  

 
Rådmannen mener at en kostnad opp mot 2G er akseptabel for en boligeier å betale som 

maksimal kostnad for etablering av stikkledninger for vann og avløp. Etablering av et 

minirenseanlegg for en bolig koster et sted mellom kr 150.000,- og kr 200.000,- og huseier 

vil i tillegg ha kostnader forbundet med serviceavtaler og driftskostnader med anlegget. Sett 

over livsløpet for de to alternative løsningene, vil kostnadene samlet være omtrent på samme 

nivå.  

 

Rådmannen ser at tilknytningsplikt for eksisterende bebyggelse kan oppleves som mer 

tyngende for eiendommens eier, enn tilknytningsplikt for nybygg. Særlig siden eksisterende 

bebyggelse allerede har en avløpsløsning og at kostnaden kan bli større når arbeideidene 

ikke gjøres i forbindelse med oppføring av bygget. 

 
Begrepet «uforholdsmessig stor kostnad» sammen med begrepet «særlige hensyn» vil være 

avgjørende for om kommunen kan unnta fra tilknytningsplikten og dermed godkjenne en 

annen løsning. 



 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret gjennom vedtaket signaliserer langsiktighet og 

likebehandling for kommunens huseiere/abonnenter. 

 

Vedlegg 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.07.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2145-4   Arkiv: 000 &13  

 

Høring - Ny kommunelov NOU 2016:4  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Ringerike kommune støtter Kommunesektorens Organisasjon i sin høringsuttalelse om ny 

kommunelov, samt forslaget om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister 

mellom stat og kommune, og forslag til ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b. 

 

Ringerike kommune gir følgende tilbakemelding på spørsmålene som stilles i 

debattgrunnlaget:  

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Dagens kommunelov trådte i kraft 1. januar 1993. Loven har blitt endret en rekke ganger, 

men det har aldri vært noen gjennomgripende revisjon av loven i de årene den har virket. 

 

Det er flere årsaker til at man nå ønsket en helhetlig gjennomgang av loven.  

 

Kommunelovutvalget la den 10. mars 2016 frem NOU 2016:4 Ny kommunelov, og 

kommunal- og moderniseringsutvalget sendte utredningen på høring 6. april 2016. 

Fristen for å komme med høringssvar til KMD er satt til 6. oktober 2016. 

 

Dersom kommunen velger å levere sin høringsuttalelse via KS, er fristen satt til 27.09.2016.  

Svaret skal da sendes KS via eget fylke. 

 

Det er således opp til kommunen om man vil sende høringsuttalelsen direkte til KMD eller via 

KS. 



 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunelovutvalget foreslår at grunnstammen i dagens kommunelov videreføres. 

Utvalget mener at forslagene til endringer vil bidra til å styrke det kommunale selvstyret, 

forbedre egenkontrollen hos kommunene, inkludert styring og kontroll av virksomheter som 

utfører oppgaver for kommunene, og forenkle reguleringen av kommunesektoren. 

 

I forbindelse med lovforslaget har KS utarbeidet et faglig debattgrunnlag for høringsarbeidet 

til hjelp i den enkelte kommune/ fylkeskommune og som innspill fra medlemmene til 

behandling i KS’s egne organer.  

Debattgrunnlaget følger i hovedsak oppbyggingen i lovforslaget, og det er ønskelig at 

høringssvarene refererer til kapitlene i kommunelovutvalgets utredning.  

Debattgrunnlaget gjør rede for utvalgets nye forslag, og forslag til endringer i dagens 

kommunelov.  

 

Debattgrunnlaget kommer med foreløpige vurderinger og anbefalinger fra administrasjonen i 

KS, og kommer også med spørsmål det er særlig aktuelt å få tilbakemeldinger på fra 

kommunene. KS vil se på tilbakemeldingene fra kommunene i forbindelse med deres 

høringssvar og utarbeidelse av dette.  

Spørsmålene som stilles i debattgrunnlaget, og som kommunen må ta stilling til er følgende: 

 

Spørsmål 1: Hvordan bør lovfesting av prinsippene av forholdet mellom stat og kommune 

utformes? (kap.4.9) 

 

Spørsmål 2: Bør folkevalgte organer være uttømmende regulert i kommuneloven, eller bør 

kommunestyret kunne opprette andre folkevalgte organer enn de som er omtalt i lov? 

Bør kommunestyret ha anledning til å delegere myndighet til å opprette utvalg til for 

eksempel formannskapet? 

Bør formannskapet kunne opprette arbeidsutvalg, på samme måte som utvalgene kan det?  

Bør arbeidsutvalg kunne bestå av andre enn utvalgets egne medlemmer? 

Bør kommunestyret ha adgang til å velge ansatte som medlemmer av felles folkevalgt nemnd 

i vertskommunesamarbeid? ( kap. 8.4 og 8.6) 

 

Spørsmål 3: Bør kommuneloven åpne for direkte valg av og utvidet myndighet til ordfører?   

( kap.10) 

 

Spørsmål 4: Skal ordfører kunne suspenderes eller fratas vervet, og bør i så fall ordfører og 

varaordfører behandles likt? ( kap. 12) 

 

Spørsmål 5: Bør krav til kjønnsbalanse også knyttes til sammensetningen av organet som 

helhet, og ikke bare til det enkelte listeforslag, og bør i så fall kandidatene fra det 

underrepresenterte kjønn rykke opp fra den listen som har fått flest stemmer eller færrest 

stemmer? ( kap. 13) 

 

Spørsmål 6: Er regelverket om parlamentarisme godt utformet? ( kap. 9) 

 

Spørsmål 7: Bidrar lovforslaget til en tilfredsstillende klargjøring av folkevalgtes 

innsynsrett og taushetsplikt? ( kap. 15) 



 

Spørsmål 8: Bør kommunestyret har adgang til å fastsette andre saksbehandlingsregler, 

inklusive regler om åpenhet for et organ enn det som følger av loven?  

Er det behov for en hjemmel for å kunne lukke møter hvor kommunen mottar informasjon 

fra kommunens advokat? 

Bør det være adgang til å sladde sakslister og møteprotokoller ved slike møter? 

Er det andre tilfeller hvor kommunen eventuelt kan ha behov for å sladde sakslister og 

møteprotokoll? 

Bør det være adgang til å lukke møter i en innledende fase av saksbehandlingen hvor 

folkevalgte har behov for orientering/opplæring i en konkret sak? ( kap. 16) 

 

Spørsmål 9: Bør en kommune fortsatt kunne overlate oppgaver også av prinsipiell karakter 

til et selskap? ( kap.8.7) 

 

Spørsmål 10: Virker utvalgets forslag til utvidet informasjonsplikt rimelig? ( kap. 6) 

 

Spørsmål 11: Er terskelen for innbyggerforslag for høy?  

 

Er utvalgets forslag om folkeavstemming dekkende? 

Bør det være en generalbestemmelse om innbyggerdeltakelse? 

Bør det lovfestes medvirkningsordninger for innbyggerne generelt eller særskilte grupper? 

Bør slike medvirkningsordninger i tilfelle reguleres som folkevalgte organer eller som 

innbyggerdeltakelse? ( kap. 7) 

 

Spørsmål 12: Bidrar presiseringene i lovforslaget i tilstrekkelig grad til en tydeliggjøring av 

folkevalgte og administrasjonens ulike roller? 

Hva bør være tittelen på øverste administrative leder? ( kap. 8.5 og 8.6) 

 

Spørsmål 13: Bør kommunene få plikt til å avlegge konsernregnskap når tjenesteproduksjon 

er lagt til hel- eller deleide virksomheter utenfor kommunen som juridisk enhet? ( kap. 19.5) 

 

Spørsmål 14: Er det behov for en adgang til lånefinansiering av investeringer i selskaper?        

( kap. 19.8) 

 

Spørsmål 15: Bør kommunestyremedlemmer og medlemmer i toppledergruppen ikke lenger 

ha adgang til å velges til styret i kommunale foretak? ( kap. 11) 

 

Spørsmål 16: Er det riktig å stille krav om representantskap som forutsetter at alle 

deltagerne er representert?  

Bør begrepet interkommunalt samarbeid erstattes med begrepet kommunesamarbeid?         

 ( kap. 18) 

 

Spørsmål 17: Bør minimumskravet øke fra tre til fem medlemmer, og bør det lovfestes at 

mer enn ett kommunestyremedlem sitter i kontrollutvalget? ( kap. 25) 

 

Spørsmål 18: Bør adgangen til å inngå avtale med annen revisor oppheves? ( kap.26) 

 

Spørsmål 19: Er bestemmelsene om internkontroll i kommuneloven til erstatning for 

internkontrollreglene i særlovene godt nok utformet? 



Bør det stilles krav om at rapporteringen til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll 

og tilsyn gjøres i årsberetningen? ( kap. 24) 

 

Spørsmål 20: Bør kommuneloven inneholde en bestemmelse om gjennomføring av 

kommunalt tilsyn? I tilfelle: Er prinsippene om likebehandling, uavhengighet og 

dokumentasjon gode? ( kap. 28) 

 

Spørsmål 21: Bør det innføres en terskel for hva fylkesmannen kan kreve av dokumentasjon 

og meldinger i forbindelse med tilsyn? ( kap. 29.2) 

 

Fra KS blir det bedt om at kommunelovutvalgets forslag og debattgrunnlaget ses i 

sammenheng med spørsmålet om å etablere en tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister 

mellom stat og kommune, og en ny bestemmelse § 10 b i kommuneloven. 

 

Tvisteløsningsmekanisme:   Ringerike kommune har allerede behandlet spørsmålet om 

etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune m.m. som 

sak 44/16. KS har avgitt høringsuttalelse datert 23.02.2016, og Ringerike kommune støttet 

KS i deres uttalelse. 

 

Kommuneloven § 10 b: KMD har tidligere sendt ut forslag til ny § 10 b i kommuneloven 

om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse. 

 

KS har avgitt høringssvar datert 27.05.2016 vedrørende ovennevnte foreslåtte § 10 b. KS 

mener forslaget om å samle medvirkningsordninger i kommuneloven ikke bør behandles i et 

separat løp, men vurderes sammen med forslaget til ny kommunelov. KS mener det er 

formålstjenlig å samle regler om kommunal organisering i kommuneloven, i stedet for 

regulert i særskilte lover. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er enig i den foreløpige vurderingen og anbefalingen fra administrasjonen i KS 

som fremkommer i debattgrunnlaget.  

 

Når det gjelder hvilken tittel øverste leder for den samlede kommunale administrasjon skal ha, 

er det i dagens kommunelov ikke noe krav om bruk av en spesiell tittel.  

Spørsmålet blir drøftet i utredningen under punkt 8.5.2.2. I debattgrunnlaget blir dette omtalt 

på side 45, og er ett av de spørsmål man ber kommunene å ta stilling til. 

Flertallet i utredningen går inn for at tittel på øverste leder bør lovfestes som fast tittel. 

Flertallet understreker at tittelen bør være kjønnsnøytral. Flertallet går inn for å lovfeste 

tittelen kommunedirektør.  

Mindretallet foreslår at loven kun omtaler stillingen som leder av kommunens administrasjon, 

og så får det være opp til den enkelte kommune hva slags tittel den enkelte kommune ønsker 

å benytte. 

Rådmannen er av den oppfatning at tittelen rådmann er en innarbeidet tittel, og ser ingen 

grunn til at dette bør endres.  Rådmannen vurderer således at det bør være opp til den enkelte 

kommune å avgjøre hvilken tittel som skal brukes på den øverste leder. 

 



Under punkt 4.8 i debattgrunnlaget blir det stilt spørsmål om det kan være behov for en 

hjemmel for å kunne lukke møter hvor kommunen mottar informasjon fra kommunens 

advokat. Videre om det bør være adgang til å sladde sakslister og møteprotokoller ved slike 

møter. 

 

I dagens kommunelov kan møter lukkes med hjemmel i § 31 nr. 5. Det er da to vilkår som må 

foreligge; det må foreligge tungtveiende offentlige interesser som tilsier at møtet bør lukkes, 

samt at det må komme frem opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlighet 

dersom de hadde stått i et dokument.  

 

Om et møte kan lukkes etter § 31 nr. 5 når et folkevalgt organ skal ha møte med kommunens 

advokat vil bero på en konkret tolkning som kan være vanskelig, og med en usikker 

konklusjon.  

 

På denne bakgrunn mener utvalget at disse saker bør kunne behandles for lukkede dører 

dersom organet mener det er forhold ved saken som tilsier at det er grunn til det. Det foreslås 

derfor en egen bestemmelse om dette jf. § 11-5, 3 ledd. 

 

Som en følge av § 11-5, 3. ledd blir det videre foreslått at saken kan sladdes på sakslisten, og 

i møteboken som gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

 

Ved muligheten for sladding som foreslått vil det måtte være to versjoner av sakslisten og 

møtebok, en ordinær med all informasjon og en offentlig versjon. 

 

Rådmannen ser positivt på det å få egen hjemmel for å kunne lukke møter hvor man skal 

motta informasjon fra kommunens advokat. Dette fordi advokater har en lovbestemt 

taushetsplikt relatert til de råd advokater gir klienter. Ved å lukke møtene ivaretas denne 

taushetsplikt. 

 

Når det gjelder forslaget om etablering av tvisteløsningsmekanismer viser rådmannen til at 

kommunen allerede har behandlet spørsmålet om etablering tvisteløsningsmekanismer, og har 

støttet KS høringsuttalelse.  

 

Når det gjelder forslaget om ny kommunelov § 10 b anbefaler rådmannen å støtte KS sitt 

høringssvar. 

 

Rådmannen anbefaler således formannskapet å støtte de anbefalinger KS kommer med 

vedrørende ny kommunelov. Rådmannen anbefaler videre at formannskapet svarer ut de 

spørsmål som blir stillet i debattgrunnlaget. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Else-Gro Warp 

 

 

Vedlegg 

Utredning: ny kommunelov 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9da72a7f8f38486e81509be0b2f4818b/no/pdfs/nou

201620160004000dddpdfs.pdf 

 

Debattgrunnlag: 

http://www.ks.no/contentassets/f3dea1b78bdf48eb913d9d37e0fb456f/kommuneloven-

debattgrunnlag-juni2016.pdf 

 

Høringssvar fra KS 

http://www.ks.no/globalassets/horing-rad-090616.pdf 

 

 

 

 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3882-2   Arkiv: Q13 &38  

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og 

kollektivtransport 2018-2021  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal 

utarbeides ett handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for 

perioden 2018-2021. Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres 

på fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både 

infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

 

Beskrivelse av saken  

Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør grunnlaget for prioriteringer av infrastrukturtiltak i 

handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan for Buskerud utgjør 

grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. Den aktualiserte 

fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men legger 

større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg 

vektlegges vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som 

følge av vær og klima. 

 

Fylkeskommunen opererer med to ulike budsjetter, derfor ønskes to ulike typer av innspill 

til handlingsprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 



For å svare ut fylkeskommunens ønsker om to ulike typer av innspill til prosessen med 

handlingsprogrammet, har rådmannen utarbeidet et notat som kort beskriver de viktigste 

samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 

kommunene/kommuneregionene. Se vedlegg 1. 

 

Og det er laget en tabell med oversikt over forslag på prioriterte infrastrukturtiltak i 

kommunene og kommuneregionene. Se vedlegg 2.   

 

Innspillene kan gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommunene i regionen. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1 Samferdselsutfordringer 

2 Tabell 

3 Ringerike kommunes innspill til NTP, Saksframlegg fra møte 28.04.16 

4 Ringerike kommunes innspill til NTP, protokoll, datert 28.04.16 

5 Brev fra BFK 

6 Epost fra BFK 

7 Aktualisert fylkesvegstrategi 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 



1) Samferdselsutfordringer for kommunen/kommuneregionen 

a) Nytt trafikkbilde for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane.  

I forbindelse med ny E16 og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og 

effektivt fylkesveinett.  Byggestart er tenkt i 2019 og dermed innenfor denne perioden. God 

tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer kommer i regionen. Et nytt 

trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet. Tiltak i tabellen 

knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger vil avhenge av hvordan 

trafikkbildet ser ut etter bygging av ny E16 og Ringeriksbane. Intercitystasjon er tenkt der hvor 

dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for kollektivt forflyttes. I stedet for pendlerbusser 

mot Oslo vil bussene gå mot IC-stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn til byen via 

Hvervenmoen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.  

b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på fv. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter Sandefjord det 

byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger og den mest 

belastede strekningen er fv. 35 gjennom Hønefoss, Gummikrysset – Hvervenkastet (Se KVU 

Hønefoss). På denne strekningen er det kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og 

gående, og for kollektivtrafikken.   

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale planen for 

Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som videreføres 

i en bypakke. For å løse transportsystemet i Ringeriksregionen vil det bli nødvendig å gjøre tiltak i 

vegnettet, tilrettelegge infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av disse 

tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig ATP strategi i regionen. Områderegulering som 

skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan 

gjennomføres når planleggingen er ferdig. 

d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre kommuner i 

Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i fylkesvegstrategien, så er det totalt 

avhengig av større summer til Ringerike. Det er stort etterslep på å ta igjen forfallet på 

fylkesveier og det er omfattende mangler på framkommelighet og sikkerhet for gående og 

syklende.  

e) Kollektivt 

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser. Flybussen i retning Gardermoen og via 

Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt Oslo. Det er viktig for å avlaste 

trafikken påE16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering. 



Fv. nr. Beskrivelse av tiltak Begrunnelse/måloppnåelse i forhold til 
aktualisert 
fylkesvegstrategi 

Prioritet 

Fv. 241 
 
Fra avkjøring til 
fv. 156 mot Åsa – 
kommunegrensen 
mot Jevnaker 
 
 
 

Gang- og sykkelvei 
med undergang, 
eller annen 
trafikksikker løsning 
for å koble på til 
eksisterende G/S 
vei. 

Delmål F3: Fra Putten til avkjøringen til fv. 156 
mot Åsa er det stort behov for å øke 
framkommelighet og sikkerhet for myke 
trafikanter.  
 

1 

Gang- og sykkelvei. Delmål F3: Fra Åsbygda til kommunegrensen 
er det behov for å øke framkommelighet og 
sikkerhet for myke trafikanter.  
 

2 

Fartsreduserende 
tiltak. 

Delmål F3: Gang- og sykkel krysser fv. 241 
mellom Vesetrud og Åserud i Åsbygda. Her det 
behov for en tryggere overgang.  
 

1 

Totalutbedring med 
bredere vei, 
midtstripe og 
belysning. 

Delmål F2 og T1: Deler av strekningen er 
utbedret, men det er stort behov for å 
redusere forfall på resterende veistrekninger 
og dermed øke trafikksikkerheten. 
 

1 

Fv. 156 
Sundvollen-Åsa-
Hesselberg 

Gang- og sykkelvei.  
 

Delmål F3: Strekningen er i stort behov for økt 
framkommelighet og sikkerhet for myke 
trafikanter. 
 

2 

Busslommer. Delmål F3 og F4: Strekningen er i stort behov 
av trygge venteplasser for elever fra Åsa som 
skal busses til Vang skole. 
 

2 

Total utbedring av 
bilvei. 

Delmål F2 og T1: Denne strekningen er i stort 
behov for å redusere forfall.  Bredere vei, 
midtstripe og belysning vil øke 
framkommeligheten og trafikksikkerheten. 
 

3 

Fv. 163 Gang- og sykkelvei. Delmål F3: Fra Vesterntangen til Klekken. 
Strekning som er i stort behov for økt 
framkommelighet og sikkerhet for myke 
trafikanter. 
 

1 

Fv. 166 
Knestanggata 

Fartsreduserende 
tiltak forbi 
barnehagen. 

Delmål F3: Trafikksikkerhetstiltak for Nedre 
Auren gårdsbarnehage. 
 

2 

Utbedring av 
skolevei. 

Delmål F3 og F4: Trafikksikkerhetstiltak for 
god og trygg framkommelighet på skolevei, 
spesielt krysset Knestanggata/Hvalsveien som 
mangler fotgjengerovergang. Mellom 
Knestanggata 74 og 81 er det en bakketopp 
med en etterkommende bratt bakke som 
skaper utrygg skolevei pga. hålke og dårlig sikt. 

1 



Fv. 181 
Hvalsveien 

Gang- og sykkelvei. Delmål F3: Strekning som er i stort behov for 
økt framkommelighet og sikkerhet for myke 
trafikanter. 
 

2 

Fv. 178 Gang- og sykkelvei. Delmål F3: Fra Sokna skole langs 
Strømsoddveien til Permobakken. Strekning 
som er i stort behov for økt framkommelighet 
og sikkerhet for myke trafikanter. 
 

3 

Fv. 180 
Viulveien 

Øke høyden på 
undergangen ved 
jernbane. 
 

Delmål F1: Tiltak vil øke framkommeligheten 
for store kjøretøy. 

3 

 

 
Fv. 35  

Midler til parallell planlegging og gjennomføring av tiltak som 
knytter seg til fellesprosjektet med ny E16 og Ringeriksbanen. 
 

 

Lage 
hovedsykkelvegnett. 

Delmål T1,F3, F4, F5 og M4: Fra kryss 
fv.35/E16 mot Jevnaker (Gummikrysset) til 
Hvervenkastet er det stort behov for et 
sammenhengende, enhetlig og trygt 
sykkelvegnett. Mest kritiske punkt er 
«Sykehusbakken» som er en strekning på ca. 
200 meter fra svingen i Arnegårdsbakken opp 
langs fv. 35 mot Hvervenkastet. 
 

 

Ny bru / bruløsning; 
Bybrua og 
Kvernbergsundbru. 
 

Delmål F5, F3, F4, M1 og M4: 
Kvernbergsundbru og Bybrua er i stort behov 
for bedre gang og sykkelløsninger. Hønefoss er 
også i stort behov av bedre framkommelighet 
for kollektivtrafikk. De to bruene er 
flaskehalser for all trafikk.  
 

 

Ny kryssløsning i 
Hønengata ved E16 
mot Jevnaker.  
 
 

Delmål F1: Her er det behov for en løsning 
som skaper bedre trafikkflyt for trafikken fra 
Jevnaker inn mot Hønefoss sentrum.  
 

 

Utbedring av 
sykkelfelt i 
Hønengata. 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir lite brukt 
og oppleves som utrygt, spesielt for skolebarn. 
(Se rapporter for myke trafikanter 
http://ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-
og-eiendom/Plansaker/Utredninger-og-
analyser/Myke-trafikanter/) 
 

 

Krysset ved fv. 163 
trenger sikrere 
løsning for syklister 

Delmål F3, F4 og F5: Sykkelfeltet blir smalere i 
krysset og biler trekker over og inn i 
sykkelfeltet. Sykkelboksene trenger å bli 
tydeligere markert (farge?) så bilene ikke står 
der.  
 

 



Ny trafikkløsning Delmål F1, F3, T1, M1 og M4: Fra sentrum 
vestover mot E16 og østover (bru ved 
Petersøya)er det behov for å planlegge nye 
trafikkløsninger på fv. 35 i sammenheng med 
vei og bane. 

 

Fv. 158  
Planlegging og tiltak 
for nytt trafikkbilde 
ved kobling med 
nytt kryss for nye 
E16 ved 
Helgelandsmoen. 

Hvis eksisterende vei skal brukes bør den 
legges om å gå utenfor tettbebygget 
boligområde på Helgelandsmoen. Det bør 
vurderes en ny vei mot Hvervenkastet/ Hønen 
primært, og sekundært utbedre deler av 
eksisterende vei. 

 

 

  : Se nærmere beskrivelse og forklaring i vedlegg som inneholder punkt 1) Samferdselsutfordringer i 

kommunen/kommuneregionen.  
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Innspill fra kommuner og kommuneregioner til tiltak i 

handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-

2021

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal utarbeides ett
handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for perioden 2018-2021. 
Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres på fylkesvegnettet og for 
kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Dette innbefatter både infrastrukturtiltak og driftstiltak. 

Avgjørelsen om å utarbeide ett felles handlingsprogram for både fylkesveger og kollektivtransport, tar
utgangspunkt i innspill fra arbeidsseminaret i mai 2016. Det innspillene fra seminaret i hovedsak la 
vekt på var ulikheten mellom by og distrikt, der det i byområder bør legges større vekt på tiltak for 
sykkel, gange og kollektiv. I tillegg ble det understreket viktigheten av å se de ulike transportmidlene 
og tiltak i sammenheng, for å bedre kunne utnytte tilgjengelige ressurser og nå overordnede 
målsettinger.    

På bakgrunn av overordnede føringer og innspill fra arbeidsseminaret vedtok Hovedutvalg for 
samferdselssektoren forslaget til aktualisert fylkesvegstrategi 2014-2023 på hovedutvalgsmøte den 
15.06.16. Aktualisert fylkesvegstrategi utgjør dermed grunnlaget for prioriteringer av 
infrastrukturtiltak i handlingsprogrammet, mens gjeldende kollektivtransportplan Buskerud utgjør 
grunnlaget for prioriteringen av tiltak for kollektivtransporten. 

Hovedtrekk i aktualisert fylkesvegstrategi
Den aktualiserte fylkesvegstrategien tar med seg fokuset på forfallsinnhenting på fylkesvegnettet, men 
legger større vekt på tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i byområdene. I tillegg vektlegges 
vedlikehold og standarder for infrastrukturen, slik at forfallet ikke skal øke som følge av vær og klima. 

Innspill til handlingsprogrammet
Selv om det nå utarbeides ett felles handlingsprogram, opererer fylkeskommunen fortsatt med ulike 
budsjetter.  

Se adresseliste bak

Vår dato: 14.06.2016 Vår referanse: 2016/1050-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Ine Gjellebæk, tlf. 32 80 87 25

SAMFERDSELSAVDELINGEN
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Vi ønsker derfor to ulike typer av innspill til handlingsprogrammet: 
1. En beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på fylkesvegnettet og for

kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene. 
2. Innspill på prioriterte infrastrukturtiltak i kommunene og kommuneregionene. Innspillene kan 

gjerne sendes som et omforent forslag fra hver av kommuneregionene. 

Frist for innspill fra kommuner/kommuneregioner settes til 3. oktober 2016.

1) Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen
For at vi bedre skal kunne se de ulike transportmidlene i sammenheng, ønsker vi en beskrivelse av 
kommunen/kommuneregionens samferdselsutfordringer på fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i 
kommunen/kommuneregionen. Dette omfatter både drift av kollektivtilbudet og infrastruktur for alle 
trafikantgrupper (sykkel, gange, kollektiv og bil) på fylkesvegnettet. 

Beskrivelsen bør være på et overordnet nivå. Beskrivelsen kan gjerne være kortfattet/i stikkordsform.

2) Prioriterte infrastrukturtiltak i kommunen/kommuneregionene
Fylkeskommunen har begrenset med midler til nye infrastrukturtiltak, og det er flere større bindinger 
inn i perioden 2018-2021. Vi ber derfor om tilbakemeldinger på de prioriterte infrastrukturtiltak og
prosjekter i hver av kommunene/kommuneregionene. Vi ber om at infrastrukturtiltakene begrunnes 
og at den aktualiserte fylkesvegstrategien legges til grunn for innspill. 

Eksempler på infrastrukturtiltak er både forfallsinnhenting, utbedring av vegnett, rasteplasser, 
trafikksikkerhetstiltak for alle trafikanter, holdeplasser, fremkommelighetstiltak for gang, sykkel og 
kollektiv, gang- og sykkelveger, universell utforming, innfartsparkering, 

Vedlagt følger et skjema som vi ønsker at dere benytter når dere sender inn deres innspill til 
infrastrukturtiltak. 

Fylkeskommunen har ansvaret for hele Buskerud, og er opptatt av regional utvikling. Det vil derfor 
være en fordel om kommunene i kommuneregionene samarbeider om sine prioriteringer. 

Med vennlig hilsen

Gro Ryghseter Solberg Ine Gjellebæk

Samferdselssjef samferdselsrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Vedlegg
1 Aktualisert fylkesvegstrategi
2 Skjema for innspill

Adresseliste:
Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen
Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 Lampeland
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 Flå
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal
Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse
Hol kommune Ålmannsvegen 8 3576 Hol
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg
Krødsherad kommune 3536 Noresund
Lier kommune Postboks 205 3401 Lier
Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund
Nedre Eiker kommune Postboks 399 3051 Mjøndalen
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 Nesbyen
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 Rødberg
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Rollag kommune 3626 Rollag
Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken
Sigdal kommune 3350 Prestfoss
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND
Regionrådet for Hallingdal Torpomoen 27 3579 TORPO
Rådet for Ringeriksregionen Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Kongsbergregionen Postboks 115 3602 KONGSBERG
Region Vestviken Røyken kommune, Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN
Regionrådet for Midt-Buskerud Krødsherad kommune 3536 NORESUND
Rådet for Drammensregionen engene 1 3008 DRAMMEN
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
Ungdommens fylkesting 
v/ungdomskontakt
Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede
Eldrerådet i Buskerud
Ål kommune Torget 1 3570 Ål
Brakar as Bragernes torg 1 3017 DRAMMEN
Gerd Eva Volden Mølleveien 17 3490 KLOKKARSTU

A
Ståle Sørensen Eikelia 13 3039 DRAMMEN
Olav Skinnes 3535 Krøderen
Anne Sandum Åsliveien 10 3525 HALLINGBY
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Helene Bøsei Olsen Klokkerlia 24 3531 KROKKLEIVA
Shoaib Karim Naeem Kvernveien 15 A 3043 DRAMMEN
Terje Vegard Kopperud Skogerveien 17 3041 DRAMMEN
Hege Irene Fossum Rudvangveien 22 A 3530 RØYSE
Dag Fjeld Edvardsen Skogerveien 32 3041 Drammen
Eilev Bekjorden 3624 Lyngdal i 

Numedal
Torhild Helling Bergaplass Øvre-Ålsvegen 274 3570 Ål



Fra: Ine Gjellebæk [Ine.Gjellebek@bfk.no] 

Til: Statens vegvesen Region Sør [firmapost-sor@vegvesen.no]; Anne Sandum 

[anne.sandum@bfk.no]; Dag Fjeld Edvardsen [Dag.Fjeld.Edvardsen@bfk.no]; Eilev Bekjorden 

[eilev.bekjorden@bfk.no]; Gerd Eva Volden [gevolden@frisurf.no]; 

'havard@kongsbergregionen.no' [havard@kongsbergregionen.no]; Hege Irene Fossum 

[Hege.Fossum@bfk.no]; Helene Bøsei Olsen [Helene.Bosei.Olsen@bfk.no]; 

'hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no' 

[hilde.elisabeth.fivesdal@ringerike.kommune.no]; 

'hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no' 

[hilde.soraas.gronhovd@krodsherad.kommune.no]; 'jan.erik.lindoe@regionvestviken.no' 

[jan.erik.lindoe@regionvestviken.no]; 'kommunepost@drmk.no' [kommunepost@drmk.no]; 

Krødsherad Kommune [krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no]; Olav Skinnes 

[Olav.Skinnes@bfk.no]; 'post@flesberg.kommune.no' [post@flesberg.kommune.no]; Nedre 

Eiker Kommune [post@nedre-eiker.kommune.no]; 'post@nore-og-uvdal.kommune.no' 

[post@nore-og-uvdal.kommune.no]; Øvre Eiker Kommune [post@ovre-eiker.kommune.no]; 

Sigdal Kommune [post@sigdal.kommune.no]; Flå Kommune [postmottak@flaa.kommune.no]; 

Gol Kommune [postmottak@gol.kommune.no]; Hemsedal Kommune 

[postmottak@hemsedal.kommune.no]; Hol Kommune [postmottak@hol.kommune.no]; Hole 

Kommune [postmottak@hole.kommune.no]; Hurum Kommune 

[postmottak@hurum.kommune.no]; Kongsberg Kommune 

[postmottak@kongsberg.kommune.no]; Lier Kommune [postmottak@lier.kommune.no]; Nes 

Kommune [postmottak@nes-bu.kommune.no]; postmottak 

[postmottak@ringerike.kommune.no]; Rollag Kommune [postmottak@rollag.kommune.no]; 

Røyken Kommune [postmottak@royken.kommune.no]; Ål Kommune 

[postmottak@aal.kommune.no]; 'regionraadet@hallingdal.no' [regionraadet@hallingdal.no]; 

Rina Kamilla Yamamoto [Rina.Kamilla.Yamamoto@bfk.no]; Rita Starup Andersen 

[rita.starup@bfk.no]; Rita Starup Andersen [rita.starup@bfk.no]; 

'servicetorg@modum.kommune.no' [servicetorg@modum.kommune.no]; Shoaib Karim Naeem 
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INNSPILL PÅ TILTAK TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT 2018-
2021 



Vedlagt følger invitasjon til å komme med innspill på tiltak til handlingsprogrammet for 
fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. Vi vil tydeliggjøre at vi ber om innspill på 
infrastrukturtiltak for alle trafikantgrupper, både sykkel, gange, kollektivtransport og veg.  

Vi oppfordrer kommunene i kommuneregionene til å samarbeide om sine prioriteringer. Mer 
informasjon står i brevet, og vi ønsker at vedlagt skjema benyttes ved innsendelse av forslag til 
tiltak. I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av de viktigste samferdselsutfordringene på 
fylkesvegnettet og for kollektivtrafikken i kommunene/kommuneregionene.  

Vedlagt ligger også aktualisert fylkesvegstrategi som ved vedtatt på hovedutvalgsmøte for 
samferdselssektoren 15.06.16. 

Minner om at fristen for å sende inn innspill er 3. oktober 2016.  

 
Med vennlig hilsen 
Ine Gjellebæk 
Samferdselsrådgiver 
 
…………………………………………………………  
direkte: 32 80 87 25 
mobil: 97 66 66 85  
web: www.bfk.no    
………………………………………………………… 
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Notat 

 
 
Samferdselsavdelingen 

 
Vår dato 26.02.2016 
Vår referanse 2012/100 - 19 
Vår saksbehandler Ine Gjellebæk,  32808699 
   
 
 
 
 

Strateginotat som grunnlag for Handlingsprogram fylkesveger 

2018- 2021 
 
Innledning 
Nåværende handlingsprogram for fylkesveger er vedtatt for periode 2014-2017. Allerede nå 
starter arbeidet med et nytt handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2018-2021. Det legges 
opp til vedtak høsten (november) 2017. 
 
Styringsdokument for handlingsprogrammet er gjeldende fylkesvegstrategi 2014-2023. Siden 
fylkesvegstrategien ble utarbeidet, har det i midlertid kommet endringer i flere overordnede 
føringer samt nye vedtak i Buskerud fylkeskommune. Dette gir behov for enkelte endringer i og 
tilføyelser til gjeldende styringsdokumentet.  
 
Fylkesvegstrategi 2014- 2023- hovedtrekk  
Fylkesvegstrategien definerer tre hovedmål og understreker at disse tre skal ha lik prioritet. De tre 
hovedmålene går på framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Under hvert av hovedmålene er 
det formulert flere delmål som igjen inneholder en vedtatt strategi. Delmålene definerer hva som 
skal prioriteres for å nå de formulerte hovedmålene, og strategien beskriver hva som skal gjøres. 
 
Da fylkesvegstrategi 2014-2023 ble vedtatt, ble forfallsinnhentingen på fylkesvegene gitt et 
spesielt fokus, med mål om at mest mulig av etterslepet skulle bli tatt igjen i løpet av perioden. 
Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 bygger på denne prioriteringen.    
 
Vedtatte mål og strategi er gjengitt i tabell- og stikkordsform i vedlegg 2.  
 
Nye rammer og premisser i perioden 
Etter at fylkesvegstrategi 2014-2023 ble politisk vedtatt høsten 2012 har det kommet flere nye 
føringer. Føringene er på både nasjonalt og regionalt nivå.  
 
Gjengitt i stikkordsform er noen av de nye rammer og premisser som følger:  
 

 Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) vedtatt i Stortinget 18.06.2013 
o NTP 2014-2023 setter mål om at antallet drepte og hardt skadede skal halveres 

innen 2024.  
o Regjeringen har som mål at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas 

med sykkel, gange og kollektivtransport. Dette innebærer både en økning i 
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kapasiteten, framkommeligheten, robustheten og trafikksikkerheten for de 
overnevnte transportformene. 
 

  Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029 
(Samferdselsdepartementet 19. mai 2015) 

o Retningslinje 2 (R2) ble oversendt mai 2015. R2 bygger videre på NTP 2014-2023, 
men understreker oppfølgingen av klimaforliket av 2012. Hovedmålet for NTP 
2018-2029 sier derfor at transportsystemet skal være sikker, fremme 
verdiskapning og bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Nullvekstmålet fra 
NTP 2014-2023 utvides til også å inkludere byområder.    
 

 Regional areal- og transportplan for Buskerud 2015-2030 (under utarbeiding, forventet 
vedtak i Fylkestinget desember 2016) 

o Planene gir strategiske føringer til videre utvikling av det fylkeskommunale og 
statlige vegnettet i fylket. Fokuset ligger på å utvikle et trafikksikkert og effektivt 
transportsystemet som er tilpasset utfordringer både i pressområder og distrikter. 
Målet er at all transportvekst i byer og tettsteder skal tas med sykkel, gange og 
kollektiv. 

o Dette innebærer forfallsinnhenting på fylkesveg, trygge, raske og godt utbyggede 
sykkel- og gangnett i tillegg til innfartsparkering, gjennomgående kollektivfelt og 
knutepunktutvikling for et mer samordnet og styrket kollektivtilbud. 

 
Andre tilgrensende planer  

 Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023 vedtatt i fylkestinget i Buskerud 
07.02.2013) 

o ATP Buskerudbyen legger opp til at transportsystemet skal knytte flerkjernede 
byområder sammen, og til osloområdet og utlandet. Hovedfokuset ligger på 
forflyttingen av personer og gods. ATP Buskerudbyen legger opp til at et effektivt 
og miljøvennlig kollektivtransportsystem av høy kvalitet, med tilgjengelighet for 
alle, skal være en grunnstamme slik at behovet for biltransport blir lavest mulig.  

o For å lykkes med dette skal bussen skal prioriteres i vegnettet og det skal 
etableres effektive kollektivknutepunkter med overgangsmuligheter, herunder 
også innfartsparkering. Det legges også fokus på vinterdrift på sykkel- og 
ganganlegg.  

o Innenfor inneværende periode består Buskerudbysamarbeidet av kommunene 
Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, Buskerud fylkeskommune, 
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Fylkesmannen i Buskerud. 
Buskerudbysamarbeidet inngikk i 2010 og 2014 avtale om statlige 
belønningsmidler til kollektiv og sykkelfremmende tiltak, også kalt 
Buskerudbypakke 1. I disse dager er Buskerudbypakke 2 under utvikling, den 
innbefatter ikke Kongsberg kommune.   

 
 
Vedtak i Buskerud fylkeskommune 
I tilknytning til Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram 2016-2019, har det kommet enkelte 
verbalpunkter i fylkestinget 9 desember 2015 som er relevant for arbeidet med ny 
Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021. Disse lyder som følger:  
 

o Punkt 13. Mål om innhenting av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger skal 
revideres i handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 i tråd med budsjettet. 

o Punkt 33. Fylkesveger som opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn 
akseltrykk. Det skal settes inn større innsats for opprustning, særlig på de aller 
dårligste veiene i distriktet.  

o Punkt 35. Rammen til kollektivtransport økes med 6 millioner kroner. 
Hovedutvalget for samferdsel vedtar den endelige fordelingen. 
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o Punkt 36. Det skal utredes en sammenhengende gang- og sykkelvegplan for 
Buskerud som er knyttet opp mot kollektivknutepunkter og holdeplasser i og 
mellom byene og tettstedene. Herunder skal ekspressykkelfelt tilrettelagt for 
elsykkel være inkludert på trafikkerte strekninger.   

o Punkt 37. Budsjettet til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg økes med 2 millioner 
kroner per år.  

o Punkt 61. Det utredes mulighet for å intensivere bygging av flere gang- og 
sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune hvor også lokalsamfunnet og 
frivilligheten deltar.  

 
 
 
 
Forslag til aktualiserte mål  
 

 Som følge av reduksjonen på 48,5 mill. kr per år innenfor budsjettramma for neste 
handlingsprogram (2018-2021), blir det ikke mulig å nå målet om å ta igjen 
vedlikeholdsforfallet på vegnettet i løpet av 16 år. Nytt mål for forfallsinnhentingen 
fastlegges gjennom prosessen med handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. 
 

 Med bakgrunn i verbalpunkt 33 fra Handlingsprogram 2016-2019 for Buskerud 
fylkeskommune, blir setningen «Fylkesveger som opprustes skal klassifiseres for minimum 
10 tonn akseltrykk» foreslått lagt til i punktet om prioriteringer innen forfallsinnhenting. 
Punktet i fylkesvegstrategien blir derfor lydende; «Strekninger med høy trafikk der 
forfallet er kommet langt prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over 
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10-15 år. I tillegg settes det av midler for å 
redusere forfall på lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort. Fylkesveger som 
opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk».  
 

 Med bakgrunn i R2 og NTP 2014-2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying 
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at punktet om 
oppgradering av drenssystemene ved forfallstiltak på fylkesvegene endres. Punktet i 
fylkesvegstrategien lyder som følger; «ved tiltak for å ta igjen forfallet på fylkesvegene 
skal tilstand og dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle hyppigere og 
mer intensiv nedbør» Punktet foreslås endret til «Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal 
infrastrukturen oppgraderes med tilstrekkelig drenering, sikring, overbygning og 
fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær og klimatiske påkjenninger». 
 

 Med bakgrunn i R2 og NTP 2014-2023 omtale om styrking av drift, vedlikehold og fornying 
av infrastrukturen for å være bedre rustet mot ekstremvær, foreslås det at 
konsekvensene av stormflo også legges til grunn. Punktet om driftsberedskap og hyppige 
inspeksjoner etter klimaendringers negative konsekvenser foreslås derfor endret til og 
også omfatte stormflo.  
 

 Med bakgrunn i nullvekstmålet fra R2, om at all trafikkvekst i byområder skal tas med 
sykkel, gange eller kollektiv, foreslås delmål F3 og F5 slått sammen. For å tydeliggjøre en 
sterkere satsning på dette området, foreslås delmålsteksten å endres til «Utvikle 
transportløsninger som bidrar til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport». 
Tidligere delmålstekster for F3 og F5 sørges ivaretatt av tilhørende strategipunkter.   
 

 Med bakgrunn i verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016-2019 for Buskerud 
fylkeskommune, foreslås det å legge til et strategipunkt under delmål F3 om oppfølging av 
«Sykkelstrategi for Buskerud».   
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 For ytterligere å følge opp verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016-2019 for Buskerud 
fylkeskommune foreslås strategipunktene om at tilrettelegging for gående og syklende 
prioriteres på skoleveg og dernest i byområder slått sammen og endret. Punktet foreslås 
endret til «Tilrettelegging for gående og syklende prioriteres på skoleveger, dernest i og 
mellom byområder og tettsteder med over 5 000 innbyggere med mål om et 
sammenhengende gang- og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt».  
 

 På bakgrunn av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016-2019 for Buskerud 
fylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud, foreslås det å legge til et strategipunkt 
lydende «Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved alle 
kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og tog» under delmål F3. 
 

 Som oppfølging av R2 og NTP 2014-2023 om å legge til rette for økt bruk av 
kollektivtransport og redusere bilbruken foreslås det at følgende strategipunkt legges til 
under delmål F3; «Styrke tilbud for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt og sentrale 
holdeplasser for buss og tog, slik at de som bor utenfor sykkel- eller gangavstand fra 
stasjoner eller et tjenlig busstilbud skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo, 
Akershus og Buskerud».  
 

 For å understreke viktigheten av vinterdrift på gang- og sykkelvegene og som en 
oppfølging av verbalpunkt 36 fra Handlingsprogram 2016-2019 for Buskerud 
fylkeskommune og Sykkelstrategi for Buskerud foreslås strategipunkt «Drift av kjøreveg 
og tilstøtende trafikkarealer for gående og syklende inklusive bussholdeplasser skal 
samkjøres og ha lik prioritet» å endres til; «Drift av trafikkarealer for gående og syklende, 
inklusive bussholdeplasser, skal ha lik prioritert som drift av kjøreveg for bil, med ekstra 
fokus på vinterdrift».  
 

 Det foreslås at målet om å redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023, 
endres til mål om at antallet drepte og hardt skadde halveres innen 2023, slik det er 
formulert av NTP 2014-2023 og i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023. Og 
Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2016-2019. 
 

 Det foreslås å sette inn et nytt punkt om gjennomføring og finansiering av gang- og 
sykkelvegprosjekter etter Flesberg-modellen, under vedtatt strategi for gjennomføring og 
finansiering, på bakgrunn av verbalpunkt 61 fra Handlingsprogram 2016-2019 for 
Buskerud fylkeskommune. Punktet foreslås formulert til «Bygging av gang- og sykkelveger 
etter modellen fra Flesberg kommune, hvor lokalsamfunnet og frivilligheten deltar, kan 
benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering. I slike 
tilfeller skal lov om offentlig anskaffelser og vegnormaler fra Statens vegvesen følges».    
 

 Det foreslås å sette inn et nytt punkt om støy som ivaretar boliger som ligger inntil 
fylkesveger hvor det blir gjennomført tiltak.  Punktet foreslås formulert til «Ved 
gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs fylkesveg skal støytiltakene 
planlegges og gjennomføres slik at innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til 
under 35 dB(A))». 
 
 

 
 
 
Drammen, 02.06.16. 
Ine Gjellebæk 
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Vedlegg 1: Forslag til aktualiserte mål for fylkesvegstrategi 2014-2023 

 

HOVEDMÅL  
FRAMKOMMELIGHET 
 

VEDTATT STRATEGI 
 

DELMÅL F1 og F2: 
 
F1 
Tilgjengeligheten for næringslivets 
transporter skal økes. 
 
F2 
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet 
på fylkesvegene reduseres. 
 

 Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på 
fylkesvegene i løpet av -------- år. 

 Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt 
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over 
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10-15 år. I 
tillegg settes det av midler for å redusere forfall på 
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort. Fylkesveger som 
opprustes skal klassifiseres for minimum 10 tonn akseltrykk der 
det er behov. 

 Ved forfallstiltak på fylkesvegene skal infrastrukturen 
oppgraderes med tilstrekkelig drenering, sikring, overbygning 
og fundament slik at vegene er bedre rustet mot ekstremvær 
og klimatiske påkjenninger. 

 Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker. 

 Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets 
transportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og 
vegstandard. 

 Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i 
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og 
Ringerikspakka. 

 Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og 
forutsigbar framkommelighet til enhver tid. 

 Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes 
opp og driftes tilfredsstillende. 

 Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved 
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom-, 
stormflo- og rasskader skal raskt kunne iverksettes. 

 

Delmål F3: 

F3 

Utvikle transportløsninger som bidrar 
til økt bruk av gange, sykkel og 
kollektivtransport.  

 
F4 
 
Tenke helhetlig om transport, der de 
ulike transportformenes blir sett i 
sammenheng, slik at tilgjengelige 
ressurser blir bedre utnyttet og 
overordnede målsettinger blir 
ivaretatt.  
 

 Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges 
opp. 

 «Sykkelstrategien for Buskerud» skal følges opp. 

 I byområder skal investeringstiltak primært bidra til fysisk 
tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk, slik at den 
samlede biltrafikken ikke øker. 

 Tilrettelegging for gående og syklende prioriteres på 
skoleveger, dernest i og mellom byområder og tettsteder med 
over 5 000 innbyggere, med mål om et sammenhengende gang- 
og sykkelvegnett mellom viktige målpunkt.  

 Sikre sykkelparkering med god kapasitet og høy standard ved 
alle kollektivknutepunkt og sentrale holdeplasser for buss og 
tog.   

 Styrke tilbud for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt og 
sentrale holdeplasser for buss og tog, slik at de som bor utenfor 
sykkel- eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud 
skal kunne reise kollektivt inn til byområdene i Oslo, Akershus 
og Buskerud.  

 Eksisterende gang-/sykkelveger og fortau utbedres etter 
forutgående inspeksjoner. 
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Delmål F4: 

F4 
Anlegg for syklister og fotgjengere skal 
ha så god og trygg framkommelighet 
som mulig for alle hele året. 
 

 Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke 
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med 
universell utforming. 

 Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort 
passasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell 
utforming. 

 Drift av trafikkarealer for gående og syklende, inklusive 
bussholdeplasser, skal ha lik prioritet som drift av kjøreveg for 
bil, med ekstra fokus på vinterdrift.  
 

HOVEDMÅL 
TRAFIKKSIKKERHET 

VEDTATT STRATEGI 
 

DELMÅL T1: 

T1 
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til 
at antall personer som blir drept eller 
hardt skadet reduseres. 
 

 Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste 
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å 
halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023 slik det er 
formulert i strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023. 

 Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i 
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet. 

 Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt 
trafikksikkerhet. 

 

HOVEDMÅL 
MILJØ 

VEDTATT STRATEGI 
 

Delmål M1: 

M1 
Bidra til å oppfylle nasjonale mål 
for klimagassutslipp, lokal 
luftforurensning 
og støy. 
 

 Følge opp målsettinger i Buskerudby-samarbeidet. 

 I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar 
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv. 

 Ved gjennomføringen av støydempende tiltak i boliger langs 
fylkesveg skal støytiltakene planlegges og gjennomføres slik at 
innendørs støynivå som hovedregel bringes ned til under 35 
dB(A). 

 

Delmål M2 og M3: 

M2 
Begrense inngrep i viktige 
naturområder og ivareta viktige 
økologiske funksjoner. 
 
M3 
Begrense inngrep i viktige 
kulturminner, 
kulturmiljø, kulturlandskap 
og dyrket jord. 
 

 Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur- og 
kulturområder / -objekter kartlegges og tas hensyn til. 

 Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om 
viktige/vernede natur- og kulturområder/-objekter, og drift- og 
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette. 

 Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i 
driftsavtalene. 

 

Delmål M4: 
 
M4 
Bidra til å utvikle trygge og trivelige 
lokalsamfunn. 
 

 Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved 
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet. 

 Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og 
miljøvennlige hensyn. 

 Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas 
hensyn til berørte lokalsamfunn. 
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VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING 
 

 Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende 
investeringer på fylkesvegnettet i et 10-årsperspektiv. 

 Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må det økonomisk grunnlaget for 
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører, 
trafikantbetaling eller en kombinasjon av dette. 

 Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere investeringer på 
fylkesvegnettet. 

 Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs- og kostnadseffektivitet. 

 Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings- og 
gjennomføringsmetoder kan tas i bruk. 

 Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres. 

 Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker. 

 Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvikling og/eller forskning, søkes utnyttet. 

 Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at 
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon. 

 Bygging av gang- og sykkelveger etter modellen fra Flesberg kommune, hvor lokalsamfunnet og 
frivilligheten deltar, kan benyttes der det fattes kommunalt vedtak om gjennomføring og finansiering. I 
slike tilfeller skal lov om offentlig anskaffelser og vegnormaler fra Statens vegvesen følges 

 

 
 
 

 
Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike 
investerings- og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene 
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for 
vinterdrift av fylkesvegnettet. 
 
 

 

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER 
 

 Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av 
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»). 

 Fylkeskommunen har som mål å komme fram til gode, omforente løsninger med kommunene i 
plansaker. 

 Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene. 

 Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir ivaretatt med hensyn til 
funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. 

 Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens 
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov. 

 Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(er), kan det fremmes innsigelse. 

 Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å 
akseptere planen og trekke innsigelsen. 

 Innsigelse avgitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos 
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav. 
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Vedlegg 2: Mål fra fylkesvegstrategi 2014-2023 
 
 

 
 
 
 

HOVEDMÅL  
FRAMKOMMELIGHET 

VEDTATT STRATEGI 
 

DELMÅL F1 og F2: 
 
F1 
Tilgjengeligheten for næringslivets 
transporter skal økes. 
 
F2 
Vegkapitalen skal ivaretas, og forfallet 
på fylkesvegene reduseres. 
 

 Investeringsmidler benyttes til å ta igjen forfallet på 
fylkesvegene i løpet av 16 år. 

 Strekninger med høy trafikk der forfallet er kommet langt, 
prioriteres først. Det legges hovedvekt på enkle tiltak over 
lengre strekninger som antas å ha en levetid på 10 – 15 år. I 
tillegg settes det av midler for å redusere forfall på 
lavtrafikkerte veger der forfallet er særs stort. 

 Ved tiltak for å ta igjen forfallet på fylkesvegene skal tilstand og 
dimensjoner på drenssystem vurderes oppgradert for å takle 
hyppigere og mer intensiv nedbør. 

 Fylkesvegene driftes og vedlikeholdes slik at forfallet ikke øker. 

 Større prosjekter for bl.a. å ivareta næringslivets 
transportbehov prioriteres med grunnlag i trafikkmengde og 
vegstandard. 

 Framkommelighetsutfordringene på fylkesvegnettet i 
byområdene, løses gjennom arbeidet i Buskerudbyen og 
Ringerikspakka. 

 Driftsstandard og beredskap skal sikre tilfredsstillende og 
forutsigbar framkommelighet til enhver tid. 

 Rasteplasser som er viktige for næringslivet inkl. turisme, rustes 
opp og driftes tilfredsstillende. 

 Klimaendringers negative konsekvenser skal begrenses ved 
driftsberedskap og hyppige inspeksjoner. Tiltak etter flom- og 
rasskader skal raskt kunne iverksettes. 

 

Delmål F3: 

F3 
Framkommelighet for gående og 
syklende skal økes, og med spesiell 
fokus på skoleveger. 
 
 

 Kostnadseffektive og lokalt viktige tiltak som gjør at 
skolevegene oppleves trygge prioriteres i alle kommuner. 

 Tilrettelegging for gående og syklende ut over skoleveger 
prioriteres spesielt i byområder. 

 Eksisterende gang-/sykkelveger og fortau utbedres etter 
forutgående inspeksjoner. 

 

OVERORDNET MÅL FOR FYLKESVEGER

Fylkesvegnettet skal bidra til et effektivt , sikkert og miljøvennlig samferdselstilbud.

HOVEDMÅL FRAMKOMMELIGHET

Effektiv trafikkavvikling for alle 
trafikantgrupper

HOVEDMÅL TRAFIKKSIKKERHET

Nullvisjonen for trafikksikkerhet 
legges til grunn. Antall drepte og 

hardt skadde skal reduseres. 

HOVEDMÅL MILJØ

Ivareta miljøhensyn ved investering, 
drift og vedlikehold og forvaltning av 

fylkesvgene.
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Delmål F4: 

F4 
Anlegg for syklister og fotgjengere skal 
ha så god og trygg framkommelighet 
som mulig for alle hele året. 
 

 Ved opprustning av vegnettet skal tilstøtende anlegg for myke 
trafikanter inklusive bussholdeplasser oppgraderes med 
universell utforming. 

 Kollektivknutepunkter og bussholdeplasser med stort 
passasjergrunnlag prioriteres for opprustning til universell 
utforming. 

 Drift av kjøreveg og tilstøtende trafikkarealer for gående og 
syklende inklusive bussholdeplasser skal samkjøres og ha lik 
prioritet. 

 

Delmål F5: 

F5 
I Buskerudby- og Ringeriksområdet 
skal det spesielt legges fysisk til rette 
for økt bruk av kollektivtrafikk og 
sykkel, slik at den samlede biltrafikken 
ikke øker. 
 

 Anbefalt strategi i «Kollektivtransportplan for Buskerud» følges 
opp. 

 I byområdene Buskerudbyen og Hønefoss skal investeringstiltak 
primært bidra til fysisk tilrettelegging for økt bruk av 
kollektivtrafikk og sykkel. 

 

HOVEDMÅL 
TRAFIKKSIKKERHET 

VEDTATT STRATEGI 
 

DELMÅL T1: 

T1 
Tiltak på fylkesvegnettet skal bidra til 
at antall personer som blir drept eller 
hardt skadet reduseres. 
 

 Spesifikke investeringstiltak rettes mot de alvorligste 
ulykkestypene på fylkesvegnettet for å bidra til målsetting om å 
redusere antall drepte og hardt skadde med 1/3 innen 2023 slik 
det er formulert av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. 

 Strategi for vinterdrift velges med utgangspunkt i 
trafikkmengde og med vekt på trafikksikkerhet. 

 Drift og vedlikehold organiseres og utføres med henblikk på økt 
trafikksikkerhet. 

 

HOVEDMÅL 
MILJØ 

VEDTATT STRATEGI 
 

Delmål M1: 

M1 
Bidra til å oppfylle nasjonale mål 
for klimagassutslipp, lokal 
luftforurensning 
og støy. 
 

 Følge opp målsettinger i Buskerudby-samarbeidet. 

 I byområder skal driften organiseres og utføres slik at det bidrar 
til å oppfylle nasjonale mål for svevestøv. 

 Gjennomføre tiltak som bringer alle boliger langs fylkesvegene 
ned på et innendørs støynivå på maks 42 dB(A). 

 

Delmål M2 og M3: 

M2 
Begrense inngrep i viktige 
naturområder og ivareta viktige 
økologiske funksjoner. 
 
M3 
Begrense inngrep i viktige 
kulturminner, 
kulturmiljø, kulturlandskap 

 Ved ethvert inngrep skal viktige/vernede natur- og 
kulturområder / -objekter kartlegges og tas hensyn til. 

 Driftskontrakter skal inneholde opplysninger om 
viktige/vernede natur- og kulturområder/-objekter, og drift- og 
vedlikeholdsrutiner skal tilpasses dette. 

 Det skal fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i 
driftsavtalene. 

 



Side 10 av 10 

og dyrket jord. 
 

Delmål M4: 
 
M4 
Bidra til å utvikle trygge og trivelige 
lokalsamfunn. 
 

 Utvikling av vegnettet skal ivareta et folkehelseperspektiv ved 
at det legges til rette for fysisk aktivitet i lokalsamfunnet. 

 Drift og vedlikehold i tettsteder skal ta estetiske og 
miljøvennlige hensyn. 

 Ved omkjøringer p.g.a. hendelser/stengte veger skal det tas 
hensyn til berørte lokalsamfunn. 

 

  
  

VEDTATT STRATEGI FOR GJENNOMFØRING OG FINANSIERING 

 Buskerud fylkeskommune ser seg ikke i stand til alene å finansiere større, kostnadskrevende 
investeringer på fylkesvegnettet i et 10-årsperspektiv. 

 Hvis større kostnadskrevende investeringer skal kunne la seg realisere, må det økonomisk grunnlaget for 
dette finne sin løsning enten ved økte statlige overføringer, spleiselag med andre aktører, 
trafikantbetaling eller en kombinasjon av dette. 

 Fylkeskommunen vil innta en restriktiv holdning til eventuelle ønsker om å forskuttere investeringer på 
fylkesvegnettet. 

 Ulike mindre prosjekter på veg samordnes geografisk for å oppnå større ressurs- og kostnadseffektivitet. 

 Større prosjekter i samme geografiske område samordnes slik at mer effektive finansierings- og 
gjennomføringsmetoder kan tas i bruk. 

 Prosjektfinansiering søkes etablert i større prosjekter slik at rasjonell gjennomføring kan sikres. 

 Tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold må sikres slik at forfallet ikke øker. 

 Nye løsninger og kunnskap som følge av teknologisk utvikling og/eller forskning, søkes utnyttet. 

 Buskerud fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene for å vurdere omklassifisering av veger, slik at 
fylkesvegnettet oppfyller krav til regional funksjon. 

  

 
 
 

 
Det vises for øvrig til kap.11 «Effektvurdering av tiltak» hvor det er foretatt en effektvurdering av ulike 
investerings- og drift & vedlikeholdstiltak, og også synliggjort de ulike tiltaks virkninger på de delmålene 
som er formulert. I kap.11 framgår det også hvilke kriterier som legges til grunn for valg av strategi for 
vinterdrift av fylkesvegnettet. 
 

 

VEDTATT STRATEGI FOR FORVALTNING – UTTALELSE TIL KOMMUNALE PLANER 

 Statens vegvesen skal som fylkeskommunens fagorgan avgi uttalelser til kommunale planer på vegne av 
fylkeskommunen som vegeier («sams vegadministrasjon»). 

 Fylkeskommunen har som mål å komme fram til gode, omforente løsninger med kommunene i 
plansaker. 

 Løsninger skal følge opp mål og strategi for fylkesvegene. 

 Gjennom medvirkning i planprosesser skal det sørges for at fylkesvegene blir ivaretatt med hensyn til 
funksjon, framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. 

 Hensynet til framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø skal vurderes i forhold til fylkeskommunens 
regionale utviklingsrolle, fylkeskommunens strategiske mål og kommunenes behov. 

 Dersom man likevel ikke kommer fram til omforent(e) løsning(er), kan det fremmes innsigelse. 

 Når innsigelse fremmes, skal det i tillegg til begrunnelse for denne gis anvisning på hva som skal til for å 
akseptere planen og trekke innsigelsen. 

 Innsigelse avgitt på vegne av fylkeskommunen skal være politisk klarert før den går til mekling hos 
Fylkesmannen, med unntak av innsigelse begrunnet i vegtekniske krav. 

 

 



SAKSFRAMLEGG 
 
  
Kommunestyret 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 16/2147-3   Arkiv: 140 &13  

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter konseptet 
med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad til etatenes 
prioriteringer.  
De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig statlig 
bevilgning i første 4-års periode.  
 
Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 
byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 
Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i første del 
av planperioden. 
 
Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av ny E16 
kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 
 
Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  
 
Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 
omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 
 
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske vurderinger, da 
det er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi 
i å legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av effektiv og 
framtidsrettet infrastruktur.  
 
 

 
 



 
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  
 
 
Bakgrunn: 
Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2018-2029 ble fremlagt 29.02.16, 
plandokumentet er nå sendt på høring til fylkeskommunene, de fire største byene og andre som 
ønsker det. Fristen er satt til 01.07.16. Buskerud og Oppland fylkeskommune ønsker å høre 
kommunene før de tar stilling til NTP-forslaget i fylkestingene i juni. Innspill må gis innen 1. mai. 
Etter samråd med ordførerne i Ringeriksregionen har de tre rådmennene utarbeidet likelydende 
saksframlegg og forslag til uttalelse. 
Nasjonal Transportplan revideres hvert fjerde år og dette er femte gang planen fremmes. 
Regjeringen planlegger å legge frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan våren 2017. 
 
Ringeriksregionens felles samferdselsprioriteringer 
De tre kommunene i Ringeriksregionen har i flere år samarbeidet tett om de viktigste 
samferdselsprioriteringene for vår region. Denne enigheten har gitt resultater i form av bedre 
gjennomslag i nasjonal sammenheng. Våre felles prioriteringer er definert i målene for prosjektet 
Vei og bane 2018: 
  

1. Sikre at Ringeriksregionen og dens alliansepartnere står samlet om felles mål og offensiv 

innsats for å realisere regionens kommunikasjonsutfordringer som grunnlag for vekst, 

utvikling og verdiskaping 

2. Bidra til en raskest mulig realisering av Ringeriksregionens mest sentrale 

samferdselsprosjekter: 

a. Firefelts E16 fra Sandvika til Hønefoss 

b. Ringeriksbanen Sandvika – Hønefoss 

c. E16 Olum – Eggemoen og Eggemoen – Nymoen  

d. Ringerikspakka 

Vurdering: 
 
Viktige prosjekter for Ringeriksregionen i NTP: 
 Aldri tidligere har vei og bane i vår region vært så høyt prioritert på den nasjonale dagsorden før. 
Dette er vi svært tilfredse med. Men det er fortsatt lang vei å gå før alle prosjektene er realisert.  
 
Ringerike kommune er godt fornøyd med hovedgrepene i forslaget til Nasjonal Transportplan, og 
støtter konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i 
hovedsak til etatenes prioriteringer. 
 
Grunnlagsdokumentet presenterer fire ulike rammenivå: Lav, basis, middels og høy. For 
Våre prosjekter er det liten forskjell mellom middels og høyt rammenivå. 
Rammenivået er forøvrig på henholdsvis 47,8 milliarder, 59,7 milliarder, 71,7 milliarder og 77,7 
milliarder. De årlige tallene er som et gjennomsnitt av planperioden 2018-2029. 
 
Transportetatene har tatt utgangspunkt i at budsjettet for 2017 blir slik at NTP-rammen for 
perioden 2014-2017 blir oppfylt. Videre er det lagt til grunn at alle store prosjekter som ligger med 
oppstart i perioden 2014-2017 i gjeldende NTP er bundet. I tillegg har departementet definert 



utbygging av indre InterCity, Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss som bundne prosjekter. Dvs. 
at alle våre prosjekter er bundne prosjekter.  
 
For prosjektene i Ringeriksregionen er det små forskjeller om det blir middels eller høy ramme. 
Forskjellene mellom middels og lavere rammer er radikal, og må unngås. Lavere rammer 
enn middels vil gjøre at Ringeriksbanen ikke får oppstart og ferdigstilling som planlagt, og 
denne lave ramma vil skape mange andre negative konsekvenser for Bergensbanen og spesielt 
Ringeriksbanen. Med de oppgavene Norge nå står ovenfor innenfor samferdselsområdet må 
rammene for planene minst legge til grunn høyeste nivå. 
 
Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske analyser, da det 
er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor merverdi i å 
legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner.  
 
Ringerike kommune forventer at fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 blir behandla som et av dem 
aller viktigste prosjekta i transportplanen, og at tidsperspektivet blir oppfylt i gjennomføringen. 
Prosjektet vil ha stor nytte for regionen, hovedstadsområdet og forbindelsen mellom Østland og 
Vestland.  
I en utredning/analyse gjort av Handelshøyskolen BI stipuleres merverdi til nær 5 milliarder årlig. 
Dette er med bakgrunn i store forskjeller mellom arbeidsmarkedet i Oslo og i Ringeriksregionen, 
noe en legger til grunn vil utjamne seg etter 10 år ved å bygge ut infrastrukturen. Dette er effekter 
som dagens samfunnsøkonomiske analyser ignorerer når nytten skal tallfestes. 
 
Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss 
Ringeriksbanen ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet, men det krever 
middels eller høy ramme for å få byggestart – som lovet – i 2019, med ferdigstillelse i 2024. 
Rammen i middels og høy ramme er 20.100 mill. kr. for jernbanen og 8.600 mill. kr. for veien. 
 
Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med én time, og knytte øst- vest 
tettere sammen, prosjektet er derfor av nasjonal betydning. Bygging av Ringeriksbanen vil sammen 
med utbygging Voss – Bergen og en del mindre tiltak mellom Hønefoss og Voss, bidra til en total 
reisetid mellom Oslo og Bergen ned mot 4 timer. 
 Tilsvarende er E16 mellom Sandvika og Hønefoss et nasjonalt viktig prosjekt. Strekningen er sentral 
som del av forbindelsen mellom øst og vest i Norge. For å sikre gjennomføring og ferdigstillelse i 
2024, er det enighet om at planleggingen av disse prosjektene skal gjennomføres som statlig plan.  
Endelig valg av trasé for hele strekningen må gjøres snarest for at det ikke skal få konsekvenser for 
fremdriften i prosjektet. 
 
I basis ramme er det lagt til grunn statlige midler til anleggsstart på prosjektet E16 Skaret-Hønefoss. 
Fra middels ramme legges det til grunn fullføring av prosjektet i planperioden. I lav ramme er det 
ikke midler til prosjektet. Bygging av ny E16 mellom Skaret og Hønefoss forutsettes gjennomført 
som et fellesprosjekt med Ringeriksbanen.  

 
E16 Olum- Eggemoen: 
Reguleringsplanen for E16 Olum- Eggemoen er vedtatt. Det er fattet vedtak om bompenger lokalt, 
men vedtakene er ikke likelydende i fylkeskommunene og kommunene. Saken ligger til avgjørelse i 
Vegdirektorat/departement. Fremdriftsplanen legger nå opptil byggestart i 2017 med ferdigstillelse 
i 2020. Det er avgjørende viktig at det tas en avgjørelse om hvordan bompengevedtaket skal 
håndteres, slik at prosjektet kan sendes til KS2, og bompengeproposisjonen endelig behandles i 
Stortinget i løpet av 2016.   
 



Siden prosjektet er et bundet prosjekt forventer vi nå gjennomføring.  
Dersom det er nødvendig, bør bomselskapet kunne medvirke til tidlig oppstart gjennom 
forskuttering. 
 
Nymoen-Eggemoen: 
Prosjektet er ikke omtalt i NTP.  
Siling av alternativer pågår. Planprogram utarbeides og vedtas våren 2016. Oppstart 
kommunedelplan høsten 2016. Viktig at planleggingen fortsetter slik at en kan fortsette 
utbyggingen uten stopp når Olum- Eggemoen står klar. Slik at en kan få til sammenhengende 
utbygging Olum-Eggemoen- Nymoen.  
 
Bjørum – Skaret 
Reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret ble vedtatt i 2013. Det er fattet lokale vedtak om 
bompengefinansiering. KS2 er gjennomført og det forventes at bompengeproposisjonen vedtas i 
Stortinget våren 2016. Det legges opptil byggestart i første del av planperioden. 
 
Ringerikspakka: 
Ringerikspakka som omhandler vegsystem i og rundt Hønefoss er ikke omtalt i NTP-forslaget. Det er 
vedtatt en KVU for Hønefoss. Den har vært til KS1. Vi venter nå på en beslutning i regjeringen på 
veien videre.  
Effektive og attraktive byregioner har stor betydning for økonomisk vekst og næringsutvikling. 
Jernbanen har en viktig funksjon i de største byområdene ved at større arealer kan kobles sammen 
til effektive bo og arbeidsmarkeder 
I grunnlagsdokumentet under byområder er det skissert at Nullvekstmålet for personbiltrafikk 
gjelder for de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler. Ringerike kommune er enige med 
Transportetatene at målet bør utvides til å omfatte alle byregioner der miljø og 
kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig å håndtere persontransportveksten med 
kollektivtransport, gåing og sykling. Nullvekstmålet bør som et minimum legges til grunn i alle byer 
der det er aktuelt med bypakker, vi mener derfor at Ringerike er aktuell for dette. Ringeriksregionen 
forventer og ønsker en sterk vekst de neste årene og rigger seg for denne veksten. 
 
Vedlegg 
 

 NTP- 2018-2029 Grunnlagsdokument 

 NTP- Vedlegg Fremdriftsplan Intercity 

 Høringsbrev fra BFK 

 
 Ringerike kommune, 07.04.2016 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
Regionkoordinator: Hilde Elisabeth Fivelsdal  
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2147-4  Arkiv: 140 &13  

 

Sak: 64/16 

 

Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Ringerike kommune er godt fornøyd med Nasjonal transportplan-prosessen, og støtter 

konseptet med bundne prosjekt. Ringerike kommune er tilfreds med og slutter seg i stor grad 

til etatenes prioriteringer.  

De økonomiske rammene for planen må innrettes slik at alle bundne prosjekt gis tilstrekkelig 

statlig bevilgning i første 4-års periode.  

 

Ringerike kommune forutsetter at fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen gjennomføres med 

byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2024. Effektiv planframdrift er derfor avgjørende. 

 

Ringerike kommune forutsetter at E16 Bjørum – Skaret og Olum – Eggemoen ferdigstilles i 

første del av planperioden. 

 

Ringerike kommune legger til grunn at Eggemoen – Nymoen planlegges slik at byggingen av 

ny E16 kan skje kontinuerlig og sammenkobles med hovedvei øst-vest 

 

Ringerike kommune ber om arbeidet med en bypakke for Hønefoss forseres.  

 

Bymiljøavtalene utvides til flere byer, spesielt byområder med stort vekstpotensialet, og bør 

omfatte alle byregioner der miljø og kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig. 

 

Ringerike kommune mener at en må legge vekt på bredere samfunnsøkonomiske vurderinger, 

da det er mange effekter – som t.d. regionutvikling – som ikke er med i analysene. Det er stor 

merverdi i å legge til rette for større bo- og arbeidsmarkedsregioner gjennom utbygging av 

effektiv og framtidsrettet infrastruktur.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Knut Arild Melbøe (MDG) leverte stemmeforklaring som vedlegges protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 



Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 



 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3910-3  Arkiv: V60 &13  

 

Sak: 75/16 

 

Høringssvar - endring av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Høringsbrev av 27.06.2016 fra Landbruks- og matdepartementet med forslag om 

endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at eventuelle endringer som gjøres i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven må være i tråd med de hensynene lovene skal ivareta, 

og ikke gi negative konsekvenser for matproduksjon, eierstruktur og rekruttering til 

landbruket. 

3. Det vises til saksfremlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3910-2   Arkiv: V60 &13  

 

Høringssvar - endring av jordloven, konsesjonsloven og 

odelsloven  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Høringsbrev av 27.06.2016 fra Landbruks- og matdepartementet med forslag om 

endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at eventuelle endringer som gjøres i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven må være i tråd med de hensynene lovene skal ivareta, 

og ikke gi negative konsekvenser for matproduksjon, eierstruktur og rekruttering til 

landbruket. 

3. Det vises til saksfremlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning 

Landbruks og matdepartementet (LMD) har sendt forslag om endringer i konsesjonsloven, 

jordloven og odelsloven på høring. Mål med forslagene er å forenkle regelverket, gi mindre 

byråkrati og gi større råderett over egen eiendom. Høringsfristen er 26. september 2016. 

 

Høringsnotatet om forslag til endring av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven er et 

omfattende og utdypende dokument, med mange forslag til endringer. Høringssvaret vil 

dermed kun inneholde en kort oppsummering av endringsforslag og direkte svar på 

punktene. Se høringsnotatet for LMD’s argumenter for endringsforslagene.  

 

Bakgrunn 

I desember 2013 sendte Landbruks- og matdepartementet forslag om å fjerne priskontrollen 

på konsesjonspliktig eiendom på høring. Forslaget resulterte ikke i at priskontrollen ble 



opphevet, men i år har grensen for priskontroll ved erverv av bebygd landbrukseiendom blitt 

hevet fra 2,5 til 3,5 millioner kr. 

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) sendte forslag om å oppheve konsesjonsloven og 

boplikten på høring med frist i januar 2015. Stortinget vedtok å sende lovforslaget tilbake til 

regjeringen med krav om utredning og forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og 

jordloven (Innst. 153 L).  

 

I tråd med stortingets anmodningsvedtak sendte LMD ut høringsnotatet 27. juni 2016; 

Forslag til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv., lov om jord (jordlova) og lov om odelsretten og åsetesretten 

(odelslova). 
 

Oppsummering av høringsnotatet 

Arealgrenser for konsesjon og odel  

Departementet foreslår å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd 

eiendom og lovbestemt boplikt fra 25 dekar til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. 

Tilsvarende foreslår departementet å heve arealgrensen for odlingsjord fra 25 dekar til 35 

dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. Endringene innebærer at færre eiendommer enn i 

dag vil bli omfattet av konsesjonsplikt, og at færre eiendommer vil være gjenstand for 

boplikt. Endringen innebærer dessuten at færre eiendommer vil kunne odles. 

 

Priskontroll etter konsesjonsloven  

Departementet foreslår en hjemmel for forskrift i konsesjonsloven slik at beløpsgrenser 

fastsettes i forskrifts form, ikke som i dag gjennom rundskriv. Departementet mener at 

arealgrensene bør lovfestes. 

  

Departementet foreslår at priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves. 

Forslaget innebærer at om lag 7 400 eiendommer unntas fra priskontroll dersom de selges 

utenfor familien eller odelskretsen. 

  

Ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog foreslår departementet at gjeldende 

arealgrense for konsesjonsplikt på 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord heves til 35 

dekar. Konsekvensen av denne endringen er at det ikke vil bli priskontroll ved slike erverv. 

Videre foreslår departementet dessuten at dagens arealgrense på 500 dekar for priskontroll 

ved erverv av skog skal sløyfes ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog. Det 

betyr at spørsmålet om priskontroll bare blir avhengig av om eiendommen består av mer enn 

35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. De to forslagene innebærer samlet at om lag 18 

000 eiendommer unntas fra priskontroll hvis de selges utenfor familien eller odelskretsen.  

 

Ved erverv av ubebygde eiendommer med både jord og skog sender departementet to 

alternative lovtekster på høring. Alternativ 1 innebærer at det ikke gjøres endringer i forhold 

til innholdet i gjeldende regler, og at det som i dag alltid vil være priskontroll ved slike 

erverv, jf. figur 3.1. Alternativ 2 innebærer at priskontroll unnlates hvis eiendommene ikke 

består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Både etter alternativ 1 og 2 er 

imidlertid ordlyden i bestemmelsen om priskontroll endret slik at lovteksten angir både at 

det skal føres priskontroll ved erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål, og 

hvilke arealgrenser priskontrollen vil gjelde for. Samlet innebærer alternativ 1 at ca. 25 400 



eiendommer med skog ikke lenger vil kunne utløse priskontroll. Dette utgjør ca. 19 % av det 

totalt 132 510 eiendommer med skog. 

 

Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Departementet foreslår regler om unntak fra delingsbestemmelsen og unntak fra 

konsesjonsplikt for å stimulere til salg av tilleggsjord og -skog.  

 

Forslaget om unntak fra delingsbestemmelsen er betinget av at eier deler fra tun på ikke mer 

enn fem dekar, og selger resten av eiendommen til en som erverver den som tilleggsjord 

eller -skog til egen eiendom. Gjelder ervervet jordbruksareal, må eiendommen arealet legges 

til være i drift. Den som erverver tilleggsarealet må enten være eier av tilgrensende eiendom, 

eller hvis ervervet dreier seg om jordbruksareal, ha leid eller forpaktet arealet i minst fem år 

forut for ervervet. I begge tilfeller må den eiendommen erververen har fra før være over en 

viss størrelse, i lovutkastet er dette knyttet til arealgrensene for odlingsjord, jf. odelsloven § 

2. Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne grensen bør 

legges, for eksempel på 5 dekar jordbruksjord eller 25 dekar produktiv skog. Forslaget om 

unntak fra delingsbestemmelsen forutsetter ut over dette at det må foreligge en skriftlig 

avtale mellom partene.  

 

Forslaget om unntak fra konsesjonsplikten er betinget av at den som erverver tilleggsarealet 

enten eier eiendom som grenser til tilleggsarealet, eller har leid arealet i minst fem år forut 

for ervervet. Ervervet må gjelde hele eiendommen med unntak av tun på ikke mer enn fem 

dekar. I lovutkastet er det som ved unntak fra delingsbestemmelsen lagt til grunn at den 

eiendommen erververen eier fra før må falle inn under arealgrensene for odlingsjord etter 

odelsloven § 2. Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne 

grensen bør legges, for eksempel på 5 dekar jordbruksjord.  

 

Fradeling av tomter  

Departementet foreslår en regel om unntak fra søknadsplikten etter delingsbestemmelsen i 

jordloven § 12 for ubebygde tomter ikke over 2 dekar til bolig, fritidshus eller naust. 

Forslaget er begrunnet ut fra et ønske om å for å bidra til forenkling av regelverket, redusere 

byråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom i tråd med det som er 

sentrale mål i Sundvolden-plattformen. Unntaket gjelder kun på areal som ikke er 

jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite). Som følge av 

forslaget foreslår departementet samtidig en endring i konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1. 

Forslaget får ingen betydning for plikten til å søke deling etter plan- og bygningslovens 

regler.  

 

Driveplikt  

Departementet foreslår flere endringer i jordloven § 8 som gjelder driveplikt for eiere av 

jordbruksareal. Departementet foreslår å oppheve kravet om at leieavtalen skal vare i minst 

10 år. Et lovbestemt vilkår om varighet i 10 år kan være gunstig for enkelte 

husdyrprodusenter som har behov for en langsiktig tidshorisont for eksempel ved bygging 

av driftsbygninger. Vilkåret er imidlertid en uheldig binding av avtalefriheten ved andre 

produksjoner, for eksempel grønnsaksproduksjon der produksjonen er avhengig av 

vekstskifte. Departementet mener at regelverket bør åpne for større fleksibilitet. Videre 

foreslår departementet å oppheve kravet om at leiejord skal være tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom, og dermed også at avtalen skal føre til driftsmessig gode løsninger. 



Kravet om at leieavtalen skal være skriftlig, opprettholdes. Det foreslås at eieren får en plikt 

til å sende kopi av leieavtalen til kommunen.  

 

Departementet foreslår også å oppheve departementets (kommunens) myndighet til å inngå 

avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller andre tiltak ikke 

etterkommes.  

 

Bestemmelser om tilskudd  

Departementet foreslår en tilføyelse i jordloven § 18 (føresegner om tilskudd) om at endelig 

vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg, slik at staten ikke først 

er nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom. 

 

Juridiske forhold  

Jordloven 

§ 1. Føremål 

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og 

fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 

gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 

samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 

driftsmessig gode løysingar. 

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 

framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera 

miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og 

ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr 

og planter. 

 

Konsesjonsloven 

§ 1. (lovens formål) 

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov. 

2. landbruksnæringen. 

3. behovet for utbyggingsgrunn. 

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 

5. hensynet til bosettingen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det vises til vedtak av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, formannskapet og 

kommunestyret sak 14/1845, forslag til høringsinnspill - oppheve konsesjonsloven og boplikt, 

hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 

Ringerike kommune mener at en fjerning av konsesjonsloven og boplikten ikke alene vil føre til 

økt omsetning av landbrukseiendommer, og heller ikke vil styrke landbruket og lokalsamfunnet i 

kommunen. Ringerike kommune anbefaler derfor at konsesjonsloven og boplikten opprettholdes 

som i dag, men at det vurderes andre tiltak for å øke omsetningen av landbrukseiendommer. 



Eventuelle endringer i konsesjonslovgivningen bør ses i sammenheng med en eventuell endring 

av andre lover og rammevilkår. 

 

Rådmannens vurdering 

Forslagene i høringsnotatet vil samlet gi omfattende endringer i konsesjonsloven, jordloven 

og odelsloven. Det er ikke foretatt en konsekvensutredning for det samlede utfallet av 

endringene, det er dermed uvisst hvordan dette vil påvirke matproduksjonen, lokalmiljøene 

og eierskapsstrukturen i landbruket.  

 

Rådmannen ser at forslaget kan gi en uthuling av lovverket som hverken bidrar til økt 

matproduksjon eller bosetting over hele landet. Endringsforslagene vil lempe på 

konsesjonsloven, priskontrollen og driveplikten, og gi rom for oppkjøp av 

landbrukseiendom som ikke er motivert av matproduksjon og marginale landbruksarealer 

kan gå ut av drift.  

 

Det blir presisert i høringsnotatet at endringene kan føre til mindre saksbehandling, men at 

kontroll med at regler overholdes vil kunne by på utfordringer. Forslagene vil trolig føre til 

økt tidsbruk til kontroll, utfordringer med oversikt over tiltak og ressurskrevende 

saksbehandling dersom det er gjennomført ulovlige tiltak. Dermed vil summen av byråkrati 

og saksbehandling trolig ikke minke. I tillegg kan endringene gi økt usikkerhet i forhold til 

hva som er grunneiers rettigheter.  

 

Arealgrenser for konsesjon og odel  

Norge er et land der mye av topografien ikke ligger til rette for store driftsenheter, dette 

gjenspeiles også i eiendomsstrukturen. En økning i arealgrensene for konsesjon og odel vil 

føre til at færre eiendommer blir pålagt boplikt. En konsekvens kan trolig bli at flere små 

landbrukseiendommer blir benyttet som fritidseiendommer. At færre gårder blir bosatt og 

drevet kan også føre til at driftskompetanse forsvinner og et svekket landbruksfaglig miljø. 

Bosetting er ett av hensynene konsesjonsloven og jordloven i utgangspunktet skal ivareta.  

 

Ved å unnta små landbrukseiendommer fra konsesjon og odel er det en generell oppfatning 

at prisene på disse landbrukseiendommene vil øke, og spesielt gjelder dette eiendommer i 

sentrale områder. Ringerike kommune ligger på det sentrale Østlandet, og prisen på disse 

eiendommene kan i visse deler av kommunen forventes å øke ganske mye. Den foreslåtte 

økningen av arealgrensen for konsesjonspliktig eiendom innebærer at alle eiendommer med 

mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir unntatt priskontroll. Nylig ble nedre 

beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom økt fra 2,5 til 

3,5 millioner kr. For Ringerikes del betyr dette at de fleste landbrukseiendommer som blir 

solgt på det åpne markedet, særlig i nærheten av Hønefoss, sjelden vil gå under denne 

summen. Ved å øke arealgrensen vil enda færre eiendommer bli underlagt konsesjonsplikt, 

og vil dermed kunne selges for langt høyere summer enn de konsesjonspliktige. Unge 

nyetablerere som kommer utenfra næringen har tradisjonelt vært lav. Dette skyldes nok ikke 

mangel på interesse, men kan nok i stor grad skyldes at det er dyrt å kjøpe en 

landbrukseiendom på et åpent marked. Økte priser vil favorisere de med stor kjøpekraft, og 

vil i de fleste tilfeller ikke gagne unge, private kjøpere.  

 

Å heve arealgrensen for konsesjon og odel vil gi noe færre søknader og dermed mindre 

byråkrati. For Ringerikes del vil dog en økning av arealgrensen kun føre til at et fåtall av de 

eiendommer som i dag er konsesjonspliktige blir fritatt. 



 

Rådmannen stiller seg positiv til at arealgrensene er samordnet i konsesjonsloven og 

odelsloven, men er i tvil om at en økning i dagens arealgrense på 25 dekar fulldyrka eller 

overflatedyrka er i tråd med jordlovens og konsesjonslovens formålsparagrafer. 

 

Priskontroll etter konsesjonsloven  

Rådmannen stiller seg positiv til at beløpsgrenser fastsettes i forskrifts form og at 

arealgrensene lovfestes. 
 

Departementets forslag innebærer at alle rene skogeiendommer, bebygde og ubebygde, og 

bebygde landbrukseiendommer med mindre enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir 

unntatt priskontroll. Ringerike er en kommune med store skogressurser og rådmannen ser at 

forslaget om å frita rene skogeiendommer fra priskontrollen kan gi økt aktivitet i 

skogbruksnæringen. Forslaget vil stimulere passive skogeiere til å selge skogen sin og gi 

mulighet for økt omsetning av rene skogeiendommer. Ved å unnta alle rene 

skogeiendommer for priskontroll vil det uunngåelig bli en økning av prisene på produktiv 

skog, og dette kan igjen føre til at det kan bli uheldige eierkonstellasjoner, ved at lokale 

kjøpere blir presset ut av markedet. Det kan også bli en stor forskjell i prisen på skog på rene 

skogeiendommer og kombinerte jord- og skogeiendommer som i forslaget ikke er unntatt 

priskontroll. En konsekvens kan være at flere ønsker å dele fra skogen for å kunne selge 

denne separat, og dermed få en høyere pris enn ved salg av hele eiendommen samlet. Dette 

påpeker også departementet i sitt høringsbrev. 

 

For ubebygde eiendommer vil alternativ 2 føre til at ubebygde eiendommer med mindre enn 

35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord blir unntatt priskontroll. Dette vil kunne føre til at 

prisen på tilleggsjord øker, og at avtalt pris ikke ivaretar en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling. Rådmannen anbefaler derfor alternativ 1; å beholde dagens lovtekst som 

innebærer at alle ubebygde eiendommer med jord og skog skal utløse priskontroll ved 

erverv. 

 

Skogen på eiendommer med både jord- og skogbruksressurser er en del av det helhetlige 

ressursgrunnlaget. Priskontrollen er et viktig prinsipp som verdsetter avkastningen på 

grunnlag av gårdens ressursgrunnlag og ikke pris etter markedsverdi. Frislipp av skogen vil 

dermed kunne gi et kunstig skille mellom arealressurser og stimulere til oppsplitting av 

eiendommer, dette er ikke en ønskelig utvikling. 

 

Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Rådmannen ser positive sider av å kunne fradele tun med inntil 5 dekar tomt og selge resten 

av eiendommen til en tilgrensende landbrukseiendom uten delingssamtykke etter jordloven 

eller krav om konsesjon. Salg av tilleggsjord til en aktiv tilgrensende landbrukseiendom vil 

styrke ressursgrunnlaget, samt føre til god arrondering. Forslaget kan også føre til at det blir 

noe færre søknader om deling og konsesjon. Rådmannen ser likevel ikke at det vil bli noen 

frigjøring av ressurser på landbrukskontoret som følge av forslaget, da kontrolloppgavene 

som blir tilført som følge av endringene kan binde opp mer ressurser.  

 

Departementet foreslår at jordbruksareal som er leid av kjøper i minimum 5 år også skal 

være unntatt krav om delingssøknad og konsesjon på lik linje som med kjøpere som eier 

tilgrensende eiendommer. Departementet argumenterer for at de fleste som leier jord i et 

område eier en nærliggende landbrukseiendom, og at oppkjøp av leiejorda sannsynligvis vil 



føre til gode løsninger. Landbrukskontoret erfarer at den som leier jorda ikke nødvendigvis 

eier eiendom som ligger i nærheten, og Rådmannen mener at slike erverv fortsatt bør falle 

inn under delingsbestemmelsene og konsesjonsplikt for å unngå dårlig arrondering og 

løsninger som ikke er driftsmessig gode. Rådmannen minner om formålsparagrafen i 

jordloven. Departementets forslag kan også åpne for at det kan spekuleres i omsetning av 

landbrukseiendommer, og at det oppstår uheldige eierkonstellasjoner på sikt. 

 

Hovedargumentet for de foreslåtte unntakene fra delings- og konsesjonsbestemmelsene er å 

stimulere til salg av tilleggsjord og -skog. Rådmannen stiller seg tvilende til om endringene 

vil oppnå dette, da det viser seg at det mest av alt er følelser som hindrer omsetning av 

landbrukseiendommer. Dette blir også påpekt i høringsnotatet. Ved å unnta tilleggsjord og -

skog fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikt kan det i pressede områder bli svært høye 

priser på tilleggsjord som ikke er økonomisk bærekraftig for gårdbrukerne som ønsker å 

utvide ressursgrunnlaget på sine eiendommer. Ved økt omsetting av jord til økt pris kan det 

være vanskelig for gårdbrukere å beholde den jorden de i dag leier, en uønsket følge av dette 

kan bli en økning i gjeldsgraden til norske bønder. 

 

Dersom forslaget om kjøp av tilleggsjord blir vedtatt bør kravet til erververens 

landbrukseiendom være av en slik størrelse at den utløser konsesjonsplikt ved salg, etter 

dagens regelverk er dette 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller over 100 dekar 

totalt. 

 

Fradeling av tomter  

Landbruksarealene ved fradeling av tomter vil i noen grad sikres gjennom reglene i plan- og 

bygningsloven, men ikke i tilstrekkelig grad. Grunnen til at fradeling på 

landbrukseiendommer i dag blir behandlet etter både jordloven og plan- og bygningsloven er 

at hensynet lovene skal ivareta er forskjellig. Plan- og bygningsloven vurderer f.eks. ikke 

om en fradeling fører til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.  

 

Driveplikt  

Kravet om 10 års avtale ved leie av jordbruksareal skal gi den som leier et stabilt 

ressursgrunnlag samtidig som eierens disposisjoner ikke blir bundet opp i for lang tid. Å 

fjerne denne reglen kan føre til dårligere vedlikehold og svekket investeringslyst i leiejord, 

for eksempel grøfting. Departementet argumenterer for at 10 års leiekontrakter ikke er egnet 

for alle produksjoner, eksempelvis grønnsaksproduksjon. I dag er det mulig å få 

dispensasjon fra krav om 10-årig leiekontrakt, og Rådmannen mener derfor at dette ikke er 

et vesentlig problem med dagens regelverk. 

 

Rådmannen mener det er meget uheldig at departementet vil fjerne krav om 10 års 

leiekontrakter samtidig som de ønsker å åpne for konsesjonsfritt erverv av eiendommer som 

har blitt leid i minimum 5 år. Samlet sett kan dette legge opp til en spekulering i oppkjøp av 

jord. 

 

Departementet foreslår å oppheve kravet om at leiejord skal være tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom, og dermed at jordleieavtaler skal føre til driftsmessige gode løsninger. 

Rådmannen mener at dette er en direkte motsetning av jordlovens formålsparagraf. 

 

Rådmannen stiller seg tvilende til departementets forslag om å oppheve kommunens 

myndighet til å inngå avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller 



andre tiltak ikke etterkommes. Dette er et viktig virkemiddel i forhold til å ivareta driveplikt 

og sørge for at jord ikke blir stående lenge uten produksjon, og i verste fall gi dårligere 

jordkvalitet eller gro igjen. 

 

Bestemmelser om tilskudd  

Rådmannen har ingen innsigelser mot at endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd skal 

være tvangsgrunnlag for utlegg.  

 

 

Vedlegg 

1. Høringsbrev fra LMD 

2. Høringsnotat 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

fungerende leder: Lisa Grenlund Helgesson 

 

saksbehandler: Mathea Storihle 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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1 Innledning 

I dette høringsnotatet foreslår Landbruks- og matdepartementet endringer i konsesjonsloven, 

jordloven og odelsloven som oppfølging av Stortingets anmodninger i forbindelse med 

behandling i Innst. 153 L (2015-2016) om endringer i konsesjonsloven og 

tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Anmodningene reiser flere spørsmål 

knyttet til avgrensninger som er behandlet i notatet. I tillegg foreslår departementet endringer 

i jordloven som oppfølging av tilrådinger fra en arbeidsgruppe som har avgitt en utredning 

om drivepliktbestemmelsen og leiejordsandelen i norsk jordbruk. Videre foreslår 

departementet en forenkling i delingsbestemmelsen i jordloven som ikke er en del av 

oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak.  

1.1 Bakgrunn for forslagene 

1.1.1 Stortingets anmodninger 

Stortinget behandlet 16. februar 2016 Innst. 153 L (2015-2016) fra Næringskomiteen som 

gjaldt regjeringens lovforslag i Prop. 124 L (2013-2014) om endringer i konsesjonsloven og 

tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Stortinget vedtok å sende lovforslaget 

tilbake til regjeringen. Stortinget ba samtidig regjeringen om å utrede og legge fram for 

Stortinget en rekke ulike forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. 

Stortinget ber i sine vedtak bl.a. om følgende: 

Vedtak nr. 483: Stortinget ber regjeringen legge frem en ny proposisjon om endringer i 

konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven. 

Vedtak nr. 485: Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av om avgrensningen av 

beløpsgrenser og arealgrenser for praktisering av priskontroll bør fastsettes i en forskrift, og 

ber i tilfelle regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å innføre en slik 

forskriftshjemmel i konsesjonsloven. 

Vedtak nr. 486: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om 

nødvendig lovendring om å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd 

eiendom og lovbestemt boplikt til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. 

Vedtak nr. 487: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om at 

arealgrensen endres tilsvarende for odlingsjord etter odelsloven § 2. 

Vedtak nr. 488: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til 

hvordan priskontrollen på rene skogeiendommer kan oppheves. 

Vedtak nr. 489: Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan produktive jord- og 

skogbruksarealer på en eiendom kan overdras som tilleggsjord til eiendommer som har 

tilstøtende grenser, ligger i nærheten av, og/eller forpaktes, uten at det skal være nødvendig å 

søke samtykke til deling eller konsesjon. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 

Stortinget med forslag om en slik endring. 

Vedtak nr. 490: Stortinget ber regjeringen utrede regler som gjør at skogen på kombinerte 

jord- og skogbrukseiendommer kan unntas fra priskontroll, og komme tilbake til Stortinget 

med forslag til endrede regler. 
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Landbruks- og matdepartementets oppfølging av vedtakene er behandlet i kapittel 2, 3 og 4. 

1.1.2 Andre endringsforslag  

Landbruks- og matdepartementet ga Landbruksdirektoratet i oppdrag å nedsette og lede en 

arbeidsgruppe som skulle utrede effekten av bruk av leiejord og om det bør være større 

samsvar mellom eier og bruker, samt utrede praktiseringen og effekten av driveplikten. 

Arbeidsgruppen har i rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon, Rapport 

nr. 27/2015 foreslått en rekke endringer i lovgivningen. Som en oppfølging av arbeidsgruppas 

utredning foreslår departementet endringer i reglene om driveplikt etter jordloven. For å bidra 

til forenkling av regelverket, redusere byråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over 

egen eiendom foreslår Landbruks- og matdepartementet også enkelte endringer i jordlovens 

bestemmelse om deling av landbrukseiendom.  

Forslagene er behandlet i kapittel 5 og 6. Forslagene sendes på høring uten at de har direkte 

tilknytning til Stortingets anmodningsvedtak, jf. omtale i kapittel 1.1.1. Forslagene behandles 

i samme høringsprosess som vedtakene i Stortinget fordi de retter seg mot de samme 

høringsinstansene, og til dels også gjelder de samme lovbestemmelsene som omfattes av 

Stortingsflertallets forslag til endringer.  

1.2 Sammendrag 

1.2.1 Arealgrenser for konsesjon og odel 

Departementet foreslår i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 486 å heve arealgrensene 

for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom og lovbestemt boplikt fra 25 dekar til 35 

dekar fulldyrka og overflatedyrka jord(se kapittel 1.1.1). Tilsvarende foreslår departementet i 

tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 487 å heve arealgrensen for odlingsjord fra 25 

dekar til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. Forslagene til endringer i arealgrensene 

går fram av lovutkastet konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 andre ledd og odelsloven 

§ 2. Endringene som er i tråd med Stortingets vedtak, innebærer at færre eiendommer enn i 

dag vil bli omfattet av konsesjonsplikt, og at færre eiendommer vil være gjenstand for 

boplikt. Endringen innebærer dessuten at færre eiendommer vil kunne odles. Forslagene 

behandles i kapittel 2. 

1.2.2 Priskontroll etter konsesjonsloven 

Departementet foreslår i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 485 en hjemmel for 

forskrift i konsesjonsloven slik at beløpsgrenser fastsettes i forskrifts form, ikke som i dag 

gjennom rundskriv. Departementet mener at arealgrensene bør lovfestes. Forslaget behandles 

i kapittel 3.4.1.  

Departementet foreslår i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 488 at priskontroll ved 

erverv av rene skogeiendommer oppheves. Forslaget innebærer at om lag 7 400 eiendommer 

unntas fra priskontroll dersom de selges utenfor familien eller odelskretsen. Forslaget 

behandles i kapittel 3.4.2.3. 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 490 gjelder etter sin ordlyd erverv av bebygd og ubebygd 

eiendom med både jord og skog. Departementet oppfatter at Stortingets vedtak er begrunnet 
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ut fra et ønske om at skogen kan unntas fra priskontroll, men at det skal være priskontroll ved 

erverv av de øvrige ressursene på slike "kombinerte" eiendommer med både jord og skog.  

Ved erverv av bebygd eiendom med både jord og skog foreslår departementet i kapittel 2 i 

tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 486 at gjeldende arealgrense for konsesjonsplikt 

på 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord heves til 35 dekar. Konsekvensen av denne 

endringen er at det ikke vil bli priskontroll ved slike erverv. I kapittel 3.4.2.4 foreslår 

departementet som en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 490 dessuten at 

dagens arealgrense på 500 dekar for priskontroll ved erverv av skog skal sløyfes ved erverv 

av bebygd eiendom med både jord og skog. Det betyr at spørsmålet om priskontroll bare blir 

avhengig av om eiendommen består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. 

De to forslagene innebærer samlet at om lag 18 000 eiendommer unntas fra priskontroll hvis 

de selges utenfor familien eller odelskretsen. Forslaget behandles i kapittel 3.4.2.4. 

Ved erverv av ubebygde eiendommer med både jord og skog sender departementet to 

alternative lovtekster på høring. Alternativ 1 innebærer at det ikke gjøres endringer i forhold 

til innholdet i gjeldende regler, og at det som i dag alltid vil være priskontroll ved slike 

erverv, jf. figur 3.1. Alternativ 2 innebærer at priskontroll unnlates hvis eiendommene ikke 

består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord  Både etter alternativ 1 og 2 er 

imidlertid ordlyden i bestemmelsen om priskontroll endret slik at lovteksten angir både at det 

skal føres priskontroll ved erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål, og hvilke 

arealgrenser priskontrollen vil gjelde for.  Forslagene behandles i kapittel 3.4.2.5. 
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Endringene målt i forhold til omtrentlig antall eiendommer med skog kan oppsummeres slik:  

Alternativ 1 Rene skogeiendommer kapittel 3.4.2.3: 7 400 

 Bebygde eiendommer kapittel 3.4.2.4: 18 000 

 Sum: 25 400 

Alternativ 2 Ubebygde eiendommer kapittel 3.4.2.5: 3 850 

 Sum 29 250 

Samlet innebærer alternativ 1 at ca. 25 400 eiendommer med skog ikke lenger vil kunne 

utløse priskontroll. Dette utgjør ca. 19 % av det totalt 132 510 eiendommer med skog.  

1.2.3 Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Departementet foreslår regler om unntak fra delingsbestemmelsen og unntak fra 

konsesjonsplikt for å stimulere til salg av tilleggsjord og -skog. Se Stortingets anmodning i 

vedtak 489. 

Forslaget om unntak fra delingsbestemmelsen er betinget av at eier deler fra tun på ikke mer 

enn fem dekar, og selger resten av eiendommen til en som erverver den som tilleggsjord eller 

-skog til egen eiendom. Gjelder ervervet jordbruksareal, må eiendommen arealet legges til 

være i drift. Den som erverver tilleggsarealet må enten være eier av tilgrensende eiendom, 

eller hvis ervervet dreier seg om jordbruksareal, ha leid eller forpaktet arealet i minst fem år 

forut for ervervet. I begge tilfeller må den eiendommen erververen har fra før være over en 

viss størrelse, i lovutkastet er dette knyttet til arealgrensene for odlingsjord, jf. odelsloven § 2. 

Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne grensen bør legges, 

for eksempel på 5 dekar jordbruksjord eller 25 dekar produktiv skog. Forslaget om unntak fra 

delingsbestemmelsen forutsetter ut over dette at det må foreligge en skriftlig avtale mellom 

partene. Forslaget behandles i kapittel 4.5.1 til 4.5.2.  

Forslaget om unntak fra konsesjonsplikten er betinget av at den som erverver tilleggsarealet 

enten eier eiendom som grenser til tilleggsarealet, eller har leid arealet i minst fem år forut for 

ervervet. Ervervet må gjelde hele eiendommen med unntak av tun på ikke mer enn fem dekar. 

I lovutkastet er det som ved unntak fra delingsbestemmelsen lagt til grunn at den 

eiendommen erververen eier fra før må falle inn under arealgrensene for odlingsjord etter 

odelsloven § 2. Departementet ber imidlertid høringsinstansene om innspill til hvor denne 

grensen bør legges, for eksempel på 5 dekar jordbruksjord. Forslaget behandles i kapittel 

4.5.3. 

1.2.4 Fradeling av tomter 

Departementet foreslår en regel om unntak fra søknadsplikten etter delingsbestemmelsen i 

jordloven § 12 for ubebygde tomter ikke over 2 dekar til bolig, fritidshus eller naust. 

Forslaget kommer i tillegg til Stortingets anmodningsvedtak nr. 489 om å lempe på 

delingsbestemmelsen. Forslaget er begrunnet ut fra et ønske om å for å bidra til forenkling av 

regelverket, redusere byråkratiet og gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom i 

tråd med det som er sentrale mål i Sundvolden-plattformen. Unntaket gjelder kun på areal 
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som ikke er jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite). Som 

følge av forslaget foreslår departementet samtidig en endring i konsesjonsloven § 4 første 

ledd nr. 1. Forslaget får ingen betydning for plikten til å søke deling etter plan- og 

bygningslovens regler. Forslaget behandles i kapittel 5. 

1.2.5 Driveplikt 

Departementet foreslår flere endringer i jordloven § 8 som gjelder driveplikt for eiere av 

jordbruksareal.  

Departementet foreslår å oppheve kravet om at leieavtalen skal vare i minst 10 år. Et 

lovbestemt vilkår om varighet i 10 år kan være gunstig for enkelte husdyrprodusenter som har 

behov for en langsiktig tidshorisont for eksempel ved bygging av driftsbygninger. Vilkåret er 

imidlertid en uheldig binding av avtalefriheten ved andre produksjoner, for eksempel 

grønnsaksproduksjon der produksjonen er avhengig av vekstskifte. Departementet mener at 

regelverket bør åpne for større fleksibilitet. Videre foreslår departementet å oppheve kravet 

om at leiejord skal være tilleggsjord til annen landbrukseiendom, og dermed også at avtalen 

skal føre til driftsmessig gode løsninger. Kravet om at leieavtalen skal være skriftlig, 

opprettholdes. Det foreslås at eieren får en plikt til å sende kopi av leieavtalen til kommunen. 

Departementet foreslår også å oppheve departementets (kommunens) myndighet til å inngå 

avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie, tilplanting eller andre tiltak ikke 

etterkommes. 

Forslagene behandles i kapittel 6.  

1.2.6 Bestemmelser om tilskudd 

Departementet foreslår en tilføyelse i jordloven § 18 (føresegner om tilskudd) om at endelig 

vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg, slik at staten ikke først er 

nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom. Forslaget behandles i kapittel 7. 

 

  



Side 11 av 92 

2 Arealgrenser for konsesjon og odel 

2.1 Stortingets anmodning og departementets utgangspunkt 

Som omtalt i kapittel 1.1.1 ber Stortinget regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med 

forslag om: 

 nødvendig lovendring om å heve arealgrensene for konsesjonsplikt ved 

erverv av bebygd eiendom og lovbestemt boplikt til 35 dekar fulldyrka eller 

overflatedyrka jord. (Vedtak nr. 486). 

 at arealgrensen endres tilsvarende for odlingsjord etter odelsloven § 2. 

(Vedtak nr. 487). 

2.2 Gjeldende rett 

2.2.1 Innledning 

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å 

oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som 

er mest gagnlige for samfunnet, jf. loven § 1. Formålsbestemmelsen legger opp til at flere 

hensyn kan tilgodeses, bl.a. framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for 

utbyggingsgrunn, miljøet og bosettingen. 

Hovedregelen i konsesjonsloven er fastsatt i § 2, og innebærer at det oppstår konsesjonsplikt 

ved erverv av fast eiendom. Konsesjonsplikt betyr at den som erverver eiendom må få 

ervervet godkjent av konsesjonsmyndighetene. Det er imidlertid gjort en rekke viktige unntak 

fra hovedregelen i loven selv. Departementet kan dessuten gjøre unntak fra konsesjonsplikten 

gjennom forskrift. Landbruksdirektoratet er gitt myndighet til å avgjøre enkeltsaker som 

gjelder unntak fra konsesjonsplikt.  

Loven har også regler som gir adgang til å fastsette lokal forskrift om nedsatt 

konsesjonsgrense (såkalt nullgrense-forskrift), jf. loven § 7.  

Arealgrensene i konsesjonsloven og odelsloven er avgjørende for konsesjonsplikten ved 

erverv av fast eiendom (konsesjonsloven § 4), boplikten ved overtagelse av eiendom 

konsesjonsfritt fra nær slekt (konsesjonsloven § 5), og størrelsen en eiendom må ha for å 

være odlingsjord etter odelsloven (odelsloven § 2). Arealgrensene har vært endret i flere 

omganger, se bl.a. Ot.prp. nr. 33 (2000-2001), Ot.prp. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 44 

(2008-2009).  

2.2.2 Dagens arealgrenser i konsesjonsloven og odelsloven 

2.2.2.1 Konsesjonsloven 

Konsesjonsloven § 4 første ledd inneholder en opplisting av tilfeller der forhold knyttet til 

eiendommens karakter gjør at det ikke er nødvendig å søke konsesjon. § 4 første ledd nr. 1 til 

3 fastsetter konsesjonsfrihet ved erverv av visse ubebygde enkelttomter for bolig eller 

fritidshus eller andre ubebygde arealer. § 4 første ledd nr. 4 bestemmer at bebygd eiendom 
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kan erverves uten konsesjon dersom eiendommens totalareal ikke overstiger 100 dekar, og 

hvor ikke mer enn 25 dekar av arealet er fulldyrka og overflatedyrka jord. 

Konsesjonsfrihet etter § 4 første ledd nr. 4 forutsetter at eiendommen er bebygd. Det har 

ingen betydning hva bygningen skal tjene til. Hvorvidt en eiendom er bebygd eller ikke, må 

avgjøres konkret.  

Konsesjonsloven § 5 første ledd fastsetter unntak fra konsesjonsplikten knyttet til erververs 

stilling. Etter § 5 første ledd nr. 1 behøver eierens ektefelle, eller den som er i slekt med 

eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje eller i eierens eller 

ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller den som er besvogret med eieren i 

rett oppstigende linje, ikke å søke konsesjon. Etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 2 

trenger heller ikke den som har odelsrett søke konsesjon.  

Dersom eiendommen har bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig, og 

eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 

500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter § 5 første ledd nr. 1 og 2 betinget av at 

erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor på den i minst fem år, se 

konsesjonsloven § 5 andre ledd.  

Det følger av konsesjonsloven § 6 at en erverver som etter § 5 andre ledd har boplikt på en 

eiendom, skal ta eiendommen som sin reelle bolig. En eiendom er tatt som reell bolig hvis 

eieren er registrert bosatt på eiendommen etter regler fastsatt i eller i medhold av lov 16. 

januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. 

Følgen av alle unntakene fra konsesjonsplikt er at plikten i dag i all hovedsak gjelder 

overdragelse av landbrukseiendom over en viss størrelse, overdragelse av fast eiendom der 

kommunen har innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, og overdragelse av 

enkelte ubebygde tomter eller arealer. 

2.2.2.2 Odelsloven  

Etter odelsloven § 2 blir en eiendom regnet som odlingsjord når fulldyrka eller overflatedyrka 

jord på eiendommen er over 25 dekar, eller det produktive skogarealet på eiendommen er 

over 500 dekar. Med til arealgrunnlaget skal regnes eiendommens del i realsameie.  

Reglene i § 2 innebærer at det enten er det fulldyrka og overflatedyrka arealet samlet som gir 

grunnlag for odling, eller at det er den produktive skogen. Odelsrett kan hevdes til 

eiendommer uten jordbruksareal (rene skogeiendommer) hvis det «produktive skogarealet er 

minst 500 dekar». Med produktiv skog menes skog med en produksjonsevne på minst 100 

liter pr. dekar pr. år. Dette tilsvarer 0,1 m3 pr. år. 

2.3 Departementets vurderinger og forslag 

2.3.1 Utgangspunkt 

Tidligere endringer av arealgrensene for konsesjonspliktens omfang har vært begrunnet ut i 

fra behovet for å tilpasse reglene slik at de ikke er strengere enn nødvendig, økt frihet (til 

grunneier) der dette er mulig, regelforenkling og å redusere myndighetenes arbeidsomfang, jf. 

Ot.prp. 79 (2002-2003) side 36.  
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Stortinget har i sine anmodningsvedtak nr. 486 og 487 lagt til grunn at arealgrensene for 

konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord skal heves fra 25 til 35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord.  

I Innst. 153 L (2015-2016) side 8, uttaler næringskomiteen dette om endringen av 

arealgrensene:  

"F l e r t a l l e t mener priskontroll og konsesjonsbestemmelsene i størst mulig grad bør 

gjelde bruk med reelt potensial for næringsvirksomhet, og i mindre grad på bruk der 

inntjeningspotensialet er begrenset." 

Departementet forstår anmodningene slik at både dagens grense for konsesjonsplikt på totalt 

100 dekar, og dagens grense for odlingsjord på 500 dekar produktiv skog, skal beholdes. 

En lovendring i tråd med Stortingets anmodning vil innebære at flere eiendommer vil kunne 

omsettes i det frie markedet. 

2.3.2 Konsekvenser av forslaget 

Departementet foreslår å endre arealgrensene i tråd med Stortingets anmodning, dvs. fra 25 

dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar. Forslagene til endringer i arealgrensene 

går fram av lovutkastet til odelsloven § 2 og konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 

andre ledd. Forslagene innebærer at færre eiendommer enn i dag vil bli omfattet av 

konsesjonsplikt og være gjenstand for boplikt. De innebærer dessuten at færre eiendommer 

vil kunne odles. 

Landbruksregisteret inneholder opplysninger om landbrukseiendommer. Registeret omfatter 

eiendommer som består av minst 5 dekar jordbruksareal, og/eller minst 25 dekar produktiv 

skog. Statistikk som bygger på data fra Landbruksregisteret og matrikkelen viser at det i alt 

var registrert 185 732 landbrukseiendommer pr. desember 2014. Av disse var 170 200 

bebygde (92 %). Statistikkgrunnlaget omfatter ikke eiendommenes eventuelle andel i 

realsameie. 

Tabell 2.1 til 2.3 viser en samlet oversikt over antall eiendommer som faller inn under dagens 

arealgrenser for henholdsvis konsesjon, boplikt og odel, antall eiendommer som faller inn 

under forslaget til nye arealgrenser, samt den reduksjonen i antall eiendommer som 

forslagene til endring vil innebære. Tabellene er basert på tall som er avrundet til nærmeste 

100. Figurene 2.1 til 2.3 viser en nærmere inndeling etter på fylker og tema. 

Tabell 2.1 Landbrukseiendommer fordelt etter arealgrenser for konsesjon. År 2014. 

 

 Antall bebygde 

eiendommer 

Dagens arealgrense 

> 25 dekar fulldyrka 

og overflatedyrka 

jordbruksareal 

Antall bebygde 

eiendommer 

Forslag ny arealgrense 

> 35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka 

jordbruksareal og/eller 

> 100 dekar totalareal 

Reduksjon (antall 

eiendommer/prosent) 
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og/eller > 100 dekar 

totalareal 

Konsesjon 129 500 125 700 3 800 (3 %) 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 

 

Tabell 2.2 Landbrukseiendommer fordelt etter arealgrenser for boplikt. År 2014. 

 Antall eiendommer 

med bolig 

Dagens arealgrense > 

25 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka 

jordbruksareal og/eller 

> 500 dekar 

produktivt skogareal 

Antall eiendommer med 

bolig 

Forslag ny arealgrense 

> 35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka 

jordbruksareal og/eller 

> 500 dekar produktivt 

skogareal 

Reduksjon (antall 

eiendommer/prosent) 

Boplikt 83 100 70 600 12 500 (15 %) 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 
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Tabell 2.3 Landbrukseiendommer fordelt etter arealgrenser for odel. År 2014. 

 Antall bebygde og 

ubebygde eiendommer  

Dagens arealgrense > 

25 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka 

jordbruksareal og/eller 

> 500 dekar produktivt 

skogareal 

Antall bebygde og 

ubebygde eiendommer  

Forslag ny arealgrense > 

35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka 

jordbruksareal og/eller > 

500 dekar produktivt 

skogareal 

Reduksjon (antall 

eiendommer/prosent) 

Odel 91 500 77 600 13 900 (15 %) 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 

2.3.2.1 Konsesjon 

Figur 2.1 viser totalt antall bebygde og ubebygde registrerte landbrukseiendommer fordelt på 

fylke (grønn), de bebygde landbrukseiendommene som er underlagt konsesjonsplikt etter 

gjeldende arealgrenser (lilla) og bebygde landbrukseiendommer som omfattes av 

konsesjonsplikt etter Stortingets anmodning i vedtak nr. 486 til ny arealgrense på 35 

dekar(oransje).   

 

Figur 2.1 Landbrukseiendommer i alt, bebygde landbrukseiendommer over dagens 

arealgrense og bebygde landbrukseiendommer etter Stortingets anmodning om ny 

arealgrense. Fylkesvis fordeling. År 2014. 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 
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2.3.2.2 Boplikt 

Figur 2.2 viser totalt antall bebygde og ubebygde registrerte landbrukseiendommer fordelt på 

fylke (grønn), bebygde landbrukseiendommer som omfattes av lovbestemt boplikt etter 

gjeldende arealgrenser (lilla) og etter Stortingets anmodning i vedtak nr. 487 til ny 

arealgrense på 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord (oransje).   

 

 

Figur 2.2. Landbrukseiendommer i alt, og landbrukseiendommer med bolighus  overdagens 

arealgrense og landbrukseiendommer med bolighus etter Stortingets anmodning til ny 

arealgrense. Fylkesvis fordeling. År 2014. 

 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 
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2.3.2.3 Odel 

Figur 2.3 viser totalt antall bebygde og ubebygde registrerte landbrukseiendommer fordelt på 

fylke (grønn), hvor stor andel av disse som fyller kravene til odelseiendom etter gjeldende 

arealgrenser (lilla) og etter Stortingets anmodning til ny arealgrense (oransje).   

 

 

Figur 2.3 Landbrukseiendommer i alt, landbrukseiendommer over dagens arealgrense for 

odel og landbrukseiendommer etter Stortingets anmodning i vedtak nr. 487 med forslag om 

ny arealgrense. Fylkesvis fordeling. År 2014 

 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 

2.3.3 Forholdet til Grunnloven §§ 97 og 107 

Odelsinstituttet er beskyttet av Grunnloven § 107. Stortingets forslag om å endre grensene for 

hva som kan regnes som odelseiendom, må derfor vurderes opp mot Grunnlovens ramme. 

Odelsloven ble sist endret i 2013 da odelskretsen ble innskrenket. I forarbeidene til 

lovendringen, jf. Prop. L 128 (2012-2013), er forholdet til Grunnloven § 107 beskrevet på 

følgende måte:  

"Grunnlova § 107 set forbod mot å oppheve odelsretten, men overlet til Stortinget å 

fastsette korleis dei nærare reglane skal vere. Grunnlova er såleis ikkje til hinder for å endre 

reglane i odelslova. Ei endring må likevel ikkje vere slik at odelsretten som rettsinstitutt 

ikkje lenger kan seiast å vere til «største Nytte for Staten og Gavn for Landalmuen». Fleire 

tidlegare lovendringar har sidan Grunnlova blei vedteken, innskrenka odelsretten ut frå 

omsynet til endringar i samfunnet."   
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"Departementet legg til grunn at grunnlovsvernet for odelsretten ikkje er til hinder for at det 

kan gjerast tilpassingar i lova, til «største Nytte for Staten og Gavn for Landalmuen». " 

Departementet vil peke på at endringene som Stortinget nå har foreslått er av begrenset 

betydning for odelsinstituttet som sådan. Tabell 2.3 viser at om lag 13 900 færre eiendommer 

vil falle inn under arealgrensene for odel. Det tilsvarer en reduksjon på rundt 15 %. De 

samme hensynene som gjorde seg gjeldende ved forrige endring av odelsloven, vil etter 

departementets vurdering være aktuelle også for endringen av arealgrensen i odelsloven § 2.  

I tillegg til Grunnloven § 107 må den foreslåtte endringen også vurderes opp mot Grunnloven 

§ 97. I Prop. L 128 (2012-2013) ble følgende omtalt: 

"Det er fastsett i Grunnlova § 97 at inga lov må givast tilbakeverkande kraft. Når det gjeld 

tidlegare endringar i odelslova, har Høgsterett uttalt : «Etter Grunnloven § 107 må odels- 

og åsetesretten ikke oppheves, men «de nærmere betingelser hvorunder den til størst nytte 

for staten og gavn for landalmuen skal vedblive» fastsettes ved lov. Det har tidligere vært 

og vil også i framtiden bli behov for å gjøre endringer i odelsloven, ettersom nye sosiale 

eller økonomiske forhold krever det. ... Odelsmannen har ikke noe berettiget krav på å 

beholde sin odelsrett [...], hvis han ikke ved lovens ikrafttreden hadde en aktuell 

løsningsrett.» Dette prinsippet er utgangspunktet i overgangsreglane i gjeldande odelslov § 

79 første ledd: «Denne lova får ingen verknad for tilhøve der det etter dei tidlegare 

gjeldande reglane er blitt høve til å bruke odelsrett før dei tilsvarande nye reglane har tatt til 

å gjelde.» Forarbeida til overgangsregelen seier at endringane knytte til odelsrett skal 

omfatte alle personar som ved ikraftsetjinga til lova ikkje hadde aktuell løysingsrett. 

Dersom det ved ikraftsetjinga var oppstått ein situasjon som utløyste høve til å gjere 

odelsretten gjeldande, skulle reglane som gjaldt før ikraftsetjinga gjelde. Høve til å bruke 

odelsrett oppstår når eigedomen har skifta eigar. Som eigar reknast den som ved bindande 

avtale eller anna rettsgrunnlag er blitt eigar, jf. odelslova § 60 andre ledd. Departementet 

meiner det er rimeleg at tilsvarande overgangsreglar skal gjelde for nye reglar om 

innskrenkingar av odelskretsen." 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 487 gjør det nødvendig å fastsette en overgangsregel slik at 

Grunnloven § 97 ivaretas. De samme hensynene som er omtalt i forarbeidene i forbindelse 

med tidligere heving av arealgrensene vil etter departementets vurdering gjøre seg gjeldende 

nå. Departementets forslag til overgangsregel er nærmere omtalt i kapittel 2.3.4.  

2.3.4 Overgangsregler 

Forslag til overgangsregler går fram av lovutkastet romertall VI. Forslagene går ikke direkte 

fram av Stortingets anmodningsvedtak nr. 486 og 487, men de inneholder nødvendige 

tilpasninger i regelverket til en overgangssituasjon når Stortingets anmodninger følges opp. 

Det vil til enhver tid være konsesjonssøknader til behandling. Det følger blant annet av 

overgangsbestemmelsen nr. 1 at den nye arealgrensen for når konsesjonsplikt er aktuelt, også 

skal gjelde for søknader som ikke er endelig avgjort på det tidspunktet endringene trer i kraft. 

Har forvaltningen slike søknader til behandling ved ikrafttredelsen, skal behandlingen 

avsluttes og kommunen attestere at ervervet er konsesjonsfritt. Vedtaket er endelig dersom 

klage ikke er mottatt innen klagefristens utløp, eller hvor klageadgangen, jf. 

forvaltningsloven § 28, er brukt og forvaltningen har fattet en avgjørelse i klagesaken. 
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Det følger av overgangsbestemmelsen nr. 2 at den nye arealgrensen i konsesjonsloven § 5 

andre ledd får anvendelse for lovbestemt boplikt som har oppstått for erververe etter 

konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 og 2. Det vil si for nære slektninger og odelsberettigede 

som har ervervet eiendommen konsesjonsfritt, men med boplikt. Dette innebærer at boplikten 

bortfaller i disse tilfellene.   

Det følger av overgangsbestemmelsen nr. 3 at endringen i ny arealgrense også gjelder hvis 

det er fastsatt vilkår om boplikt etter konsesjonsloven § 11 og erververen har søkt og fått 

konsesjon med slikt vilkår fordi han ikke skulle oppfylle den lovbestemte boplikten etter § 5 

andre ledd. Dette kan være praktisk hvis kommunen ved et konsesjonsvilkår har gitt utsettelse 

med tilflytting og bosetting. De nye arealgrensene får imidlertid ikke anvendelse for de 

ordinære konsesjonssakene der boplikt er satt som konsesjonsvilkår etter § 11. Dette er i tråd 

med tidligere overgangsbestemmelser i forbindelse med endringer av arealgrensene, jf. Ot. 

prp. nr. 79 (2002-2003) side 71: 

"Endringene bør ikke få betydning for konsesjonsvilkår som er stilt etter gjeldende regler. 

Departementet viser til at slike vilkår bl.a. kan innebære at tredjemenn er gitt rettigheter 

som ikke uten videre faller bort ved lovendring. En gjør imidlertid oppmerksom på at 

konsesjonsloven § 5 [nå § 11 første ledd andre punktum] inneholder en hjemmel for etter 

søknad å lempe på konsesjonsvilkår. Ved behandling av slike søknader må den nye 

rettstilstanden etter departementets vurdering trekkes med ved vurderingen av om vilkåret 

opprettholdes." 

Forslaget om å endre arealgrensen innebærer at færre eiendommer kan odles. En eiendom 

som oppfyller gjeldende arealgrense på ikrafttredelsestidspunktet, vil som følge av 

ikrafttredelsen av endringene, miste sin karakter som odlingsjord. Er eiendommen overdratt 

før ikrafttredelsen, har det oppstått løsningsadgang, og de reglene som gjaldt på 

overdragelsestidspunktet får anvendelse. Dette følger av overgangsbestemmelsen nr. 5. 

Overgangsregelen bygger på prinsippet i odelsloven § 79 første ledd, og innebærer at dersom 

det har oppstått en aktuell løsningssituasjon før de nye reglene trer i kraft, vil gjeldende regler 

på overdragelsestidspunktet få anvendelse. Prinsippet er lagt til grunn også ved tidligere 

anledninger ved endring av arealgrensene. 
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3 Priskontroll etter konsesjonsloven 

3.1 Stortingets anmodninger og departementets utgangspunkt  

Som omtalt i kapittel 1.1.1. ber Stortinget regjeringen om å: 

- foreta en vurdering av om avgrensningen av beløpsgrenser og arealgrenser for 

praktisering av priskontroll bør fastsettes i en forskrift, og ber i tilfelle regjeringen 

komme tilbake til Stortinget med forslag om å innføre en slik forskriftshjemmel i 

konsesjonsloven. (Vedtak nr. 485) 

- komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan priskontrollen på rene 

skogeiendommer kan oppheves. (Vedtak nr. 488) 

- utrede regler som gjør at skogen på kombinerte jord- og skogbrukseiendommer kan 

unntas fra priskontroll, og komme tilbake til Stortinget med forslag til endrede regler. 

(Vedtak nr. 490) 

Departementet forstår anmodningene slik at det for rene skogeiendommer bør fastsettes et 

unntak fra priskontroll. Dette gjelder uavhengig av om skogeiendommen er bebygd eller 

ubebygd. For andre eiendommer med skog oppfatter departementet at anmodningen i vedtak 

nr. 490 innebærer at departementet bes om å se på ulike alternativ til unntak begrunnet ut fra 

de skogpolitiske hensynene som gjør seg gjeldende sammenholdt med Stortingsflertallets 

ønske om å beholde priskontrollen. Departementet oppfatter at Stortingets vedtak er 

begrunnet ut fra et ønske om at skogen kan unntas fra priskontroll, men at det skal være 

priskontroll ved erverv av de øvrige ressursene på slike "kombinerte" eiendommer med både 

jord og skog. Anmodningen er behandlet i kapitlene 3.4.2.4 og 3.4.2.5. Departementets 

vurderinger knyttet til ubebygde eiendommer med jord og skog er på grunn av behandlingen i 

Stortinget gitt egen omtale i kapittel 3.4.2.5. 

Ut over dette oppfatter departementet at formålet med priskontrollen skal ligge fast. Se 

omtalen av dette formålet i kapittel 3.2.2 og i rundskriv M-3/2002. 

3.2 Gjeldende rett 

3.2.1. Regelen om priskontroll 

Det går fram av konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1 at prisen skal vurderes ved 

konsesjonsbehandling av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. Uttrykket 

landbruksformål omfatter jord-, skog- og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer, herunder 

turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt m.m.  

3.2.2. Formålet med priskontroll 

Formålet med priskontrollen er at eiendommer som skal nyttes til landbruk omsettes til en 

pris som bidrar til å realisere ulike mål i landbrukspolitikken. Formålet er omtalt en rekke 

steder, bl.a. i rundskriv M-3/2002 hvor det er framstilt slik:  

«For landbrukseiendommer som fortsatt skal nyttes til landbruk, må samfunnsmessig 

forsvarlig pris forstås som en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Det 

gjelder bl.a. mål som å sikre rekruttering av aktive yrkesutøvere til næringen og legge til 
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rette for eierskap til landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig god 

ressursforvaltning. Videre er det et mål å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale 

forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket.  

Skal landbrukspolitiske mål nås, er det nødvendig at bl.a. prisnivået på 

landbrukseiendommer ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens 

driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted, samtidig som det ikke stilles krav 

om urimelig høy egenkapital.  

Hensikten med kontroll av prisene på landbrukseiendommer ved konsesjon er imidlertid 

ikke å fryse fast prisene, jf. bl.a. hensynet til eiendommenes funksjon som 

kredittgrunnlag.»  

3.2.3. Vurdering av pris ved erverv av landbrukseiendom  

Pris er ett av flere momenter kommunen skal legge særlig vekt på ved avveiningen av om 

konsesjon skal gis. Bestemmelsen åpner for at det kan gis konsesjon selv om prisen er for 

høy, hvis andre relevante hensyn veier tyngre. Det skal etter bestemmelsens første ledd 

legges ”særlig vekt” på:  

1. om den avtalte prisen ivaretar hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling,  

2. om erververs formål ivaretar hensynet til bosettingen i området,  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  

4. om erverver anses skikket til å drive eiendommen,  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

Uttrykket ”særlig vekt” viser at det også kan trekkes inn andre hensyn enn de som er direkte 

nevnt i bestemmelsen. Lovens formål angir rammene for relevante hensyn. I § 9 andre og 

tredje ledd fastsettes særlige regler for sameier og for selskaper med begrenset ansvar. Søker 

nær slektning eller odelsberettiget konsesjon, fordi den lovbestemte boplikten ikke skal 

oppfylles, fastsetter § 9 fjerde ledd bl.a. at det ikke skal legges vekt på hensynet til pris.  

3.2.4. Avgrensning av priskontrollen 

Omfanget landbrukseiendommer med priskontroll må ses i sammenheng med reglene om 

konsesjonsplikt. Det er for eksempel ikke priskontroll hvor ervervet er konsesjonsfritt som 

følge av nært slektskap eller odel, jf. § 5 første ledd nr. 1 og 2.  

Selv om ervervet krever konsesjon, er det ikke alltid priskontroll ved erverv av 

landbrukseiendom. Det er i dag ikke priskontroll ved erverv av eiendommer som verken 

består av jordbruksareal eller produktiv skog, for eksempel fjellstrekninger med jaktretter, 

fiskerett og beitemuligheter. Det er heller ikke priskontroll ved erverv av bebygd eiendom 

som består av jordbruksareal som verken er fulldyrka eller overflatedyrka, for eksempel rene 

beiteområder som ikke kan høstes maskinelt. Priskontroll oppstår heller ikke ved erverv av 

bebygd eiendom hvis arealet på eiendommen ikke er over 25 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord eller hvis eiendommen ikke har over 500 dekar produktiv skog, altså for 

forholdsvis "små" eiendommer med kombinasjon av både bebyggelse, jord og skog. Figur 3.1 

viser nærmere hvilke landbrukseiendommer som er gjenstand for priskontroll. 
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Figur 3.1 Eiendommer med og uten priskontroll etter gjeldende regler 

Dagens regler inneholder ingen arealgrense for konsesjonsplikt eller priskontroll hvis 

ervervet gjelder ubebygd eiendom. Ved erverv av bebygd eiendom er det både en arealgrense 

for konsesjonsplikt og for priskontroll. Arealgrensene for priskontroll ved erverv av bebygd 

eiendom ble fastsatt i rundskriv M-1/2010. I 2004 ble det ut over dette i retningslinjer fastsatt 

en nedre beløpsgrense for når det skulle foretas priskontroll ved erverv av landbrukseiendom 

med bolig. Priskontroll skulle unnlates ved erverv av konsesjonspliktig landbrukseiendom 

bebygd med brukbar bolig og hvor kjøpesummen var under 750 000 kroner. Beløpet ble 

endret til 1,5 mill. kroner i 2010. I 2012 ble beløpsgrensen fastsatt til 2,5 mill. kroner, og i 

februar 2016 til 3,5 mill. kroner etter Stortingets anmodningsvedtak nr. 484. Ordlyden i 

konsesjonsloven § 9 forutsetter at ervervet skal tjene landbruksformål. Dette innebærer at 

erverv av rene uproduktive arealer faller utenom priskontrollen. 

3.2.5. Verdsettingen 

Verdsettingsprinsippene ved utøvelse av priskontroll går i hovedsak fram av rundskriv M-

3/2002. Rundskrivet bygger bl.a. på at det for jord og skog bør nyttes avkastningsverdi, og at 

det for bygninger (driftsbygninger, våningshus, kårbolig) bør nyttes kostnadsverdi 

(nedskrevet gjenanskaffelsesverdi). For rettigheter og andre ressurser som hører til 

eiendommen bør det nyttes enten avkastningsverdi eller kostnadsverdi, alt etter rettighetens 

eller ressursens art. I noen tilfeller må en falle tilbake på en rent skjønnsmessig vurdering av 

rettigheten eller ressursen.  

Det nyttes en kapitaliseringsrentefot ved beregning av avkastningsverdi for jordbruksareal og 

skog. Kapitaliseringsrentefoten kan oppfattes som uttrykk for prisen på kapital, men kan også 

oppfattes som et uttrykk for den relative avkastningen kapitalen kan forventes å gi. I henhold 

til retningslinjene er begge oppfatninger aktuelle og må avveies. Det er videre sagt at de 

landbrukspolitiske målene som ligger til grunn for priskontrollen er relevante ved 

avveiningen. Kapitaliseringsrentefoten er i dag 4 %.  
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For mindre landbrukseiendommer utviklet det seg etter hvert en praksis hvor det ved 

prisvurdering også ble lagt vekt på eiendommens boverdi. I 1989 ble det fastsatt et rundskriv 

om priskontroll på små landbrukseiendommer for å avklare når det var aktuelt med tillegg for 

boverdi. Bestemmelsen om boverdi er ført videre i gjeldende retningslinjer fra 2002. Det er 

blant annet vist til at mange eiendommer består av relativt små jord- og/eller skogarealer med 

begrenset næringsmessig betydning. De har ofte størst interesse og verdi som bosted, og 

skiller seg dermed i funksjon lite fra boligeiendommer.  

I landbruksområder med press i boligmarkedet, kan det være stor forskjell mellom det 

alminnelige prisnivå på boligeiendommer og beregnet kostnadsverdi på tilsvarende 

boligeiendommer. Retningslinjene fra 2002 legger til rette for en viss harmonisering av 

verdiene. Det kan legges en boverdi til kostnadsverdien på boligen hvis beregnet 

kostnadsverdi ligger lavere enn det alminnelige prisnivået på boligeiendommer i området. 

Det ble i 2002 satt en øvre ramme på 500 000 kroner for tillegg av boverdi. Beløpet ble 

endret til 1,5 mill. kroner i 2010.  

3.3 Statistikk 

Dagens rapporteringssystemer gir ikke nøyaktig oversikt over hvor mange 

landbrukseiendommer som kan bli gjenstand for priskontroll ved omsetning. SSBs statistikk 

over registrerte landbrukseiendommer gir likevel et godt utgangpunkt for beregninger. 

Statistikken bygger på data fra matrikkelen og Landbruksregisteret, og viser totalt 185 732 

landbrukseiendommer pr. desember 2014. Landbruksregisteret omfatter eiendommer med 

minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. I tallet 185 732 

inngår også eiendommer med bare jordbruksareal eller bare skog. Tar en utgangspunkt i 

eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal viser registeret 132 510 slike 

eiendommer.  

3.3.1 Bebygd landbrukseiendom med jordbruksareal og/eller produktiv skog 

Av totalt 185 732 landbrukseiendommer er 170 188 eiendommer bebygde. Av de bebygde 

eiendommene er 52 % (88 581) over dagens arealgrense for priskontroll, og 48 % (81 607) er 

under denne grensen, jf. beskrivelse av arealgrensen i figur 3.1.  

Tabell 3.1 viser bebygde landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 

minst 25 dekar produktiv skog fordelt på arealgrenser over og under dagens nivå for 

priskontroll.  

Tabell 3.1 Fordeling av bebygde landbrukseiendommer etter areal. År 2014. 

Landbruks- 

eiendommer totalt 

Bebygde 

landbrukseiendommer 

i alt 

Bebygde 

landbrukseiendommer og 

arealgrense (> 500 daa 

produktiv skog og/eller > 

25 daa fulldyrka og 

overflatedyrka jord) 

Øvrige bebygde 

landbrukseiendommer   

185 732 170 188 88 581 81 607 

Kilde: SSB landbrukseiendommer 
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Tallene for bebygde eiendommer (170 188) omfatter eiendommer med 

 jord og skog (108 139)  

 rene skogeiendommer (helt uten jordbruksareal) (7 012) 

 rene jordbrukseiendommer (helt uten produktiv skog) (14 656) og  

 eiendommer med lite1 jordbruksareal eller skog (40 381).  

3.3.2. Landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal 

3.3.1.1 Bebygde eiendommer med jord og/eller skog 

Av totalt 132 510 eiendommer med skog er 121 873 eiendommer bebygde. Tabell 3.2 

nedenfor viser fordelingen av bebygde eiendommer med skog etter dagens arealgrense. 

Tallene for bebygde eiendommer omfatter både eiendommer med jordbruksareal og skog, og 

eiendommer helt uten jordbruksareal (bare skog, i fortsettelsen omtalt som rene 

skogeiendommer).  

Av de bebygde eiendommene er 61 % (74 172) over dagens arealgrense for priskontroll, og 

39 % (47 701) er under denne grensen. Se beskrivelse av gjeldende arealgrense i figur 3.1.  

 

Tabell 3.2 Fordeling av bebygde eiendommer med skog etter areal. År 2014.  

Eiendommer 

med skog 

totalt 

Bebygde 

eiendommer 

med skog i alt 

Bebygde 

eiendommer med 

skog og arealgrense 

(> 500 daa 

produktiv skog 

og/eller > 25 daa 

fulldyrka og 

overflatedyrka jord) 

Øvrige 

bebygde 

eiendommer 

med skog  

Bebygde 

eiendommer 

med > 35 daa 

fulldyrka og 

overflatedyrka 

jord 

Øvrige 

bebygde 

eiendommer 

med skog 

132 510 121 873 74 172 47 701 54 767 67 106 

Kilde: SSB landbrukseiendommer 

Statistikken fra SSB viser 13 014 skogeiendommer helt uten jordbruksareal (rene 

skogeiendommer) i 2014, dvs. i underkant av 10 % av antallet eiendommer med skog totalt. 

Tallet omfatter både små og store eiendommer og eiendommer med og uten bebyggelse, jf. 

tabell 3.3 som viser fordelingen av rene skogeiendommer etter bebyggelse og areal. 

Tabell 3.3  Skogeiendommer uten jordbruksareal etter arealkategori og areal. År 

2014.  

Etter bebyggelse Rene skogeiendommer med mer enn 500 daa 

produktiv skog  

                                                 
1Bebygde eiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal og med 1-4 dekar jordbruksareal og bebygde 

eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og med 1-24 dekar produktivt skogareal. 
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Rene skog-

eiendommer i 

alt 

Bebygde skog-

eiendommer 

helt uten 

jordbruksareal 

Ubebygde skog-

eiendommer 

helt uten 

jordbruksareal 

I alt Ubebygd og 

med mer enn 

500 daa 

produktiv skog 

Bebygd og med 

mer enn 500 daa 

produktiv skog 

13 014 7 012 6 002 2 018 616 1 402 

Kilde: SSB landbrukseiendommer. 

Av de 13 014 rene skogeiendommene er 7 012 eiendommer bebygde, men bare 1 402 av 

disse eiendommene har mer enn 500 dekar produktiv skog. Dagens arealgrenser for 

priskontroll ved erverv av bebygde eiendommer innebærer dermed at 5 610 bebygde rene 

skogeiendommer er unntatt fra priskontroll. 6 002 eiendommer er uten bebyggelse, og 1 402 

eiendommer bebygde og med mer enn 500 dekar produktiv skog. Disse 7 404 eiendommene 

vil kunne falle inn under dagens regler for priskontroll, og de utgjør omtrent 6 % av det 

samlede antallet eiendommer med skog (132 510 eiendommer, se tabell 3.2), og ca. 56 % av 

de registrerte rene skogeiendommene. De 7 404 eiendommene ville kunne bli underlagt 

prisvurdering dersom de ble solgt til noen utenfor nær familie eller til erververe uten 

odelsrett.   

1 402 av eiendommene var bebygde og over dagens arealgrenser for priskontroll. For denne 

gruppa eiendommer kan også beløpsgrensen på 3,5 millioner kroner som er omtalt i kapittel 

3.2.4 føre til at det ikke skal foretas priskontroll. Mer enn 50 % av de 1 402 bebygde 

eiendommene ligger i Hedmark, Buskerud og Telemark.  Se figur 3.2 som viser den 

fylkesvise fordelingen av disse eiendommene. 

 

Figur 3.2 Bebygde skogeiendommer uten jordbruksareal med mer enn 500 dekar produktiv 

skog. Fylkesvis fordeling. År 2014. 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 
 

3.3.1.2 Ubebygde eiendommer med skog  

Av totalantallet på 132 510 eiendommer med skog er 10 637 uten bebyggelse. Det er alltid 

priskontroll ved erverv av ubebygde eiendommer. Av de 10 637 ubebygde eiendommene har 

0

50

100

150

200

250

300

350



Side 26 av 92 

4 635 eiendommer jordbruksareal og skog (fordelt på 785 eiendommer med mer enn 35 daa 

fulldyrka/overflatedyrka jordbruksareal og 3 850 øvrige eiendommer), og 6 002 er ubebygde 

rene skogeiendommer, jf. tabell 3.4 som viser fordelingen av de ubebygde eiendommene med 

skog ut fra arealkategorier. 

Tabell 3.4 Fordeling av ubebygde eiendommer med skog på arealkategorier. År 

2014. 

Ubebygde 
eiendommer med 
skog 

Uten 
jordbruksareal 

Med jordbruksareal og minst 25 dekar produktivt skogareal 

I alt Herav med mer 
enn 35 daa 
fulldyrka og 
overflatedyrka jord 

Øvrige 
eiendommer  

10 637 6 002 4 635 785 3 850 

Kilde: SSB landbrukseiendommer 

3.4 Departementets vurderinger og forslag 

3.4.1 Forskrift om beløpsgrense og arealgrenser for priskontroll 

3.4.1.1 Behovet for endring 

Priskontroll gjelder ved erverv av konsesjonspliktig eiendom som skal brukes til 

landbruksformål. Avgrensningen av hvilke eiendommer kontrollen gjelder for er bl.a. fastsatt 

gjennom en rekke rundskriv, se omtale av reglene i kapittel 3.2.4. Dette gjør det vanskelig for 

den som skal selge eller kjøpe en eiendom å finne fram til hvilke regler som gjelder og om 

eiendommen kjøpet gjelder faller inn under priskontrollen eller ikke. Rammen for hva som 

bør bestemmes av departementet gjennom rundskriv og hva som bør forankres i lov, kan også 

bli uklar. 

En lovbestemmelse eller forskrift som helt eller delvis avgrenser omfanget av priskontroll, 

kan gjøre reglene tydeligere og lettere tilgjengelig enn dagens ordning. Det vil være til gavn 

for både kjøpere og selgere av landbrukseiendom. Bruk av lovbestemmelse eller forskrift vil 

også bidra til klarere rammer for hva departementet kan bestemme. 

3.4.1.2 Departementets forslag til løsning  

Arealgrensene for priskontroll ved erverv av bebygd eiendom og grensene for lovbestemt 

boplikt og odlingsjord er i dag sammenfallende. Departementet ser det som en 

hensiktsmessig løsning. Flere saksfelt innenfor det samme lovverket kan da ses i 

sammenheng, og reglene blir enklere.  

Departementet mener derfor at det vil være uheldig å endre arealgrensen for priskontroll 

separat uten at endringen ses i sammenheng med tilsvarende lovbestemte grenser for 

konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord. Departementet ser det heller ikke som påregnelig at 

det vil være behov for å endre arealgrensene for priskontroll uavhengig av de øvrige 

arealgrensene. Arealgrensene ved lovbestemt boplikt og for odlingsjord er lovfestet, og 

departementet foreslår at også arealgrensene ved priskontroll bør gå direkte fram av loven, jf. 

forslag til endring i konsesjonsloven ny § 9 a første ledd første punktum.  Departementets 

forslag innebærer at grensen for fulldyrka og overflatedyrka jord ved priskontroll fortsatt vil 



Side 27 av 92 

følge grensene for lovbestemt boplikt og odlingsjord, jf. forslaget om å heve denne grensen i 

kapittel 2. 

Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom med brukbart bolighus er imidlertid også 

knyttet til en beløpsgrense. Begrunnelsen for beløpsgrensen er at priskontroll bør kunne 

unnlates dersom prisen som betales ikke er høyere enn det som antas å være en nøktern 

boligpris i området der eiendommen ligger. Stortinget har ved behandlingen av Innst. 153 L 

(2015-2016) lagt til grunn at beløpsgrensen ved priskontroll skal beholdes og økes, jf. 

Stortingets anmodningsvedtak nr. 484. Departementet har gjennom rundskriv M-2/2016 fulgt 

opp Stortingets anmodning. Reglene blir imidlertid tydeligere og lettere tilgjengelig dersom 

de står i en lovtekst eller en forskrift. Departementet mener at det ikke er ønskelig å lovfeste 

en beløpsgrense. Prisnivået på boligeiendom endrer seg over tid, og beløpsgrensen bør kunne 

justeres på en enklere måte enn gjennom lovendring. En illustrasjon på dette er at 

beløpsgrense som ble fastsatt i 2004, ble endret i 2010, 2012 og 2016. Departementet foreslår 

på denne bakgrunn og i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 485, at det innføres en 

hjemmel i loven slik at departementet kan gi forskrift om beløpsgrensene for priskontroll. 

Forslaget går fram av lovforslaget konsesjonsloven, ny § 9 a andre ledd. 

3.4.2 Omfang av priskontroll 

3.4.2.1 Behovet for endring – Stortingets anmodning 

Fra 1980-tallet har skogbruket gjennomført en omfattende mekanisering der mesteparten av 

driften utføres av profesjonelle aktører. Tidligere fikk skogeier inntekt fra egen 

arbeidsinnsats, men nå høster skogeier i større grad avkastningen fra skogproduksjonen. For 

de fleste skogeiere betyr skogen dermed relativt lite for de samlede inntektene. Det kan 

påvirke motivasjonen for avvirkning samtidig som interessen for skogen kan bli liten både for 

den som eier mye skog og for eiere av gårdsskog. 

Nasjonale mål for skognæringen vil bli behandlet i en egen Stortingsmelding om 

skogpolitikken som  planlegges framlagt for Stortinget høsten 2016. 

Stortinget har i vedtak 16. februar 2016 lagt til grunn at priskontrollen ikke skal oppheves, 

men ber regjeringen om å utrede unntak som kan gjelde for skog. Næringskomiteens flertall 

har i den forbindelse i Innst. 153 L (2015-2016) uttalt følgende om behovet for endringer:  

"Flertallet mener at for å øke utnyttelsen av den viktige ressursen skogråstoffet 

representerer, både til karbonbinding og som fornybart råstoff, er det viktig at 

skognæringen har rammebetingelser som gjør næringen konkurransedyktig. Flertallet ser at 

dagens konsesjonslovgivning legger begrensninger på en naturlig omsetning av 

skogeiendommer i Norge.  

Flertallet mener derfor at problemstillingene ikke bare har en rent eiendomsrettslig side, 

men har konsekvenser for hele verdikjeden i form av lav avvirkning og manglende satsing 

på utvikling av "grønn industri" og bruk av biomasse.  

Flertallet vil også minne om at skogbruket, til forskjell fra jordbruket, konkurrerer fritt i det 

internasjonale markedet med produktene sine. Mange av rammebetingelsene som 

skognæringen må forholde seg til, er imidlertid tilpasset jordbruket og virker dessverre mot 

økt aktivitet i skogbruket." 
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3.4.2.2 Departementets utgangspunkt 

Behovet for endringer som er beskrevet i Stortingets anmodning, se kapittel 3.4.2.1, gjør det 

nødvendig å gå nærmere inn på hvordan grensene bør trekkes med hensyn til hvilke erverv 

som bør unntas fra priskontroll.  

Priskontroll gjelder erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål. De fleste erverv i 

landbruket gjelder hele selvstendige eiendommer, slik at hele eiendommen får ny eier. 

Eiendommene som erverves kan for eksempel bestå av en skogteig eller et jordbruksareal, 

eller de kan bestå av flere arealkategorier samtidig. Ervervet kan enten gjelde bebygde 

eiendommer eller ubebygd eiendom. Kjøpekontrakten gjenspeiler hva som erverves. Gjelder 

kontrakten en eiendom med flere arealkategorier, eller en eiendom med bebyggelse, 

reflekterer kjøpesummen verdien av jord, skog og bygninger samlet. Det kan tenkes at 

verdien av for eksempel skog eller bygninger er særlig angitt i kjøpekontrakten, men det er 

ikke vanlig. Enkelte selgere har innhentet takstdokumenter, men slike dokumenter er ikke 

avgjørende for den prisen partene til syvende og sist gjør avtale om. Sammenhengen mellom 

erverv av jord, skog og bygninger i én avtale og med én samlet kjøpesum som er avtalt 

mellom partene, gjør at forvaltningen ikke uten videre kan gripe inn i avtalen og overprøve 

prisen for deler av den, og samtidig unnlate slik overprøving for en annen del. 

Unntak fra priskontroll innebærer ikke at et konsesjonspliktig erverv unntas fra 

søknadsbehandling. Kommunen kan i den forbindelse bl.a. avslå søknaden eller sette vilkår 

for å ivareta de samfunnshensynene konsesjonsloven tar sikte på. Unntak fra priskontroll 

innebærer følgelig at andre viktige samfunnsinteresser fortsatt skal vurderes ved 

konsesjonsbehandlingen.  

Forslagene i kapittel 3 bør ses i sammenheng med forslaget i kapittel 4 om å fastsette unntak 

fra pliktene om å søke samtykke til deling og konsesjon ved erverv av tilleggsjord. Velger 

eieren å dele fra og selge eiendommen på denne måten, blir det ingen priskontroll på kjøpers 

erverv. 

3.4.2.3 Rene skogeiendommer  

Ved erverv av rene skogeiendommer er det i dag priskontroll hvis eiendommen er bebygd og 

består av mer enn 500 dekar produktiv skog. Ved erverv av en ubebygd ren skogeiendom er 

det priskontroll uavhengig av arealets størrelse.  

Et unntak fra priskontroll ved erverv av bebygde og ubebygde rene skogeiendommer, kan 

åpne for at flere skogeiendommer omsettes. Skog som omsettes vil ofte bli drevet mer aktivt i 

en periode for å bidra til finansiering av kjøpet. Økt omsetning av skog kan derfor føre til økt 

avvirkning og økte investeringer i planting og ungskogpleie. Det kan over tid føre til en mer 

hensiktsmessig eiendomsstruktur med større skogeiendommer. Dette taler for at rene 

skogeiendommer bør unntas fra priskontroll.  

Departementet er oppmerksom på at et unntak fra priskontroll ved erverv av rene 

skogeiendommer kan føre til at flere enn i dag ved et eventuelt salg av eiendommen sin, vil 

kunne ønske å dele fra skogen og selge den separat for å oppnå en høyere salgspris. For 

vanlige landbrukseiendommer med skog, bolighus og driftsbygninger, ligger imidlertid ikke 

den store prisforskjellen i separat salg av skogen, men i separat salg av bygningene, fordi de 

ofte kan ha høy verdi. Hører skogen til en odelseiendom, kan dessuten den nye eieren risikere 

at en odelsberettiget løser den på odel. I tilfeller hvor eieren ønsker å dele fra skogen, skal 
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kommunene uansett foreta en vurdering etter jordloven § 12, bl.a. av om delingen gir en 

driftsmessig god løsning. Departementet legger til grunn at kommunene også i disse tilfellene 

vil foreta de nødvendige avveiningene som skal til for å ta stilling til delingssaken.    

Departementet foreslår et unntak fra priskontroll for rene skogeiendommer. Som vist i 

kapittel 3.3 er de fleste bebygde rene skogeiendommer allerede etter dagens arealgrenser 

unntatt fra priskontroll. Forslaget innebærer at 6 002 ubebygde og 1 402 bebygde 

eiendommer som etter dagens regler har priskontroll, ikke lenger vil være gjenstand for 

priskontroll selv om de erverves av noen som verken er nær slekt eller er odelsberettigede.  

3.4.2.4 Bebygd landbrukseiendom med jord og/eller skog - unntatt ren bebygd 

skogeiendom  

Ved erverv av bebygde eiendommer med både jord og skog er det i dag priskontroll hvis 

eiendommen består av mer enn 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord eller mer enn 500 

dekar produktiv skog. Er eiendommen bebygd med bolighus som har en brukbar 

beboelsesstandard, er det likevel ikke priskontroll hvis samlet kjøpesum er under 3,5 

millioner kroner, jf. kapittel 3.2.4 og figur 3.1. 

Med bakgrunn i Stortingets anmodning har departementet vurdert å unnta skogen på 

kombinerte jord- og skogbrukseiendommer over 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord fra 

priskontroll. Departementet oppfatter at Stortingets vedtak er begrunnet ut fra et ønske om at 

det skal være priskontroll ved erverv av de øvrige ressursene på slike "kombinerte" 

eiendommer med både jord og skog.  Departementet er oppmerksom på at den 

næringsmessige bruken av disse eiendommene i hovedsak er en annen enn for de rene 

skogeiendommene.  En del bebygde landbrukseiendommer med både jord og skog erverves 

antakelig som tilleggsjord med jordbruksdrift for øyet, mens andre erverves enten til 

boligformål, eller for å bli drevet som selvstendig enhet. Forholdet mellom jord- og 

skogarealene varierer.  

Dersom skogen ikke skulle omfattes av priskontroll på eiendommer med både jord og skog, 

ville det være mulig for kjøper og selger å avtale at store deler av kjøpesummen refererer seg 

til skogens verdi, mens "resten" er verdien av jordbruksareal, andre ressurser og bygninger 

som skal prisvurderes. Etter departementets vurdering vil det bli svært krevende for 

praktiseringen å oppheve priskontroll på skog og samtidig ha priskontroll på de øvrige 

ressursene på eiendommen. Selv om kommunen skulle mene at den avtalte fordelingen av 

kjøpesummen ikke er den reelle avtalen partene imellom, kan den ikke uten videre overprøve 

partenes egne utsagn om hva avtalen går ut på. Et unntak fra verdivurderingen for skog vil 

derfor gjøre det nødvendig å gi regler om at kommunen enten kan vedta å omfordele verdier 

innenfor avtalen (forandre avtalen partene har inngått seg imellom), eller begjære rettslig 

skjønn for å få fastsatt den reelle verdien av skogen og deretter ta stilling til om prisen er for 

høy for hele eiendommen. Dette vil bli kostnadskrevende ordninger både for forvaltningen og 

avtalepartene og ville forsinke gjennomføringen av ervervet med de ulemper det kan få for 

partenes økonomi, drift av eiendommen og usikkerhet om hvordan det endelige resultatet 

ville kunne bli. Ordningene representerer dessuten sterke inngrep i avtalefriheten og eierens 

mulighet til selv å råde over egen eiendom. Departementet mener derfor at det ikke er 

ønskelig å innføre regler som dette.  

Departementet er kjent med at NORSKOG har lansert et forslag om at priskontroll kan 

unnlates ved erverv av eiendommer hvor maksimalt 10 % av den totale eiendommen er 
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fulldyrka eller overflatedyrka jord2. Forslaget innebærer at det ikke fastsettes noen 

arealgrense. Forslaget i kapittel 2 om å heve arealgrensen for konsesjonsplikt, vil innebære at 

priskontroll bare blir aktuelt ved erverv av bebygde eiendommer med mer enn 35 dekar 

fulldyrka og overflatedyrka jord. Basert på tall fra Landbruksregisteret for 2014 vil 

NORSKOGs forslag til løsning føre til at ca. 700 000 dekar mer fulldyrka og/eller 

overflatedyrka jord vil bli unntatt fra priskontroll enn hvis en knytter et unntak til en 

arealgrense på 35 dekar. Sett i lys av Stortingets ønske om å beholde priskontroll på fulldyrka 

og overflatedyrka jord, legger departementet ikke  opp til en slik løsning. Det vises til at det 

totale arealet fulldyrka og/eller overflatedyrka jord i landet er på ca. 8,8 millioner dekar. Hvor 

stor betydning totalarealet på eiendommen, herunder skog, har for den samlede 

næringsinntekten fra eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, vil 

dessuten variere mellom produksjoner og etter jordkvalitet. En regel om 10 % av arealet vil 

følgelig være lite målrettet i forhold til å skille ut eiendommer hvor skogproduksjonen er 

dominerende; en slik regel vil slå mer eller mindre tilfeldig ut. Avgrensingen av 

priskontrollen bør derfor etter departementets mening, ikke skje ut fra en sjablongmessig 

fastsatt prosentsats av totalarealet på eiendommen. Departementet mener det samsvarer best 

med de signaler Stortinget har gitt om arealgrensen for fulldyrka og overflatedyrka jord for 

konsesjon og odel at arealgrensen også bør gjelde for priskontroll.  

Departementet har imidlertid vurdert en annen løsning for priskontroll på bebygde 

eiendommer med jord og skog. Dagens regler inneholder en arealgrense på 500 dekar skog. 

Erverv av eiendommer over denne grensen utløser priskontroll selv om det ikke er andre 

ressurser på eiendommen. De skogpolitiske hensynene som ligger til grunn for Stortingets 

anmodning, jf. omtalen i kapittel 3.4.2.1, taler for at spørsmålet om priskontroll på 

eiendommer med jord og skog bare blir avhengig av hvor mye fulldyrka og overflatedyrka 

jord det er på eiendommen.  Departementet foreslår derfor å fjerne arealgrensen for 

priskontroll på 500 dekar produktiv skog ved erverv av en bebygd landbrukseiendom. Det gir 

også sammenheng i reglene som vil gjelde ved erverv av skogeiendommer, jf. forslaget om å 

unnta rene skogeiendommer fra priskontroll (kapittel 3.4.2.3). Forslaget fører til at spørsmålet 

om priskontroll på bebygd eiendom kun blir avhengig av om det er fulldyrka eller 

overflatedyrka jord på eiendommen. 

Høringsnotatet kapittel 2 inneholder dessuten som nevnt et forslag om at arealgrensen for 

konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom heves fra 25 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord til 35 dekar. Også dette forslaget fører til at det blir færre bebygde 

eiendommer med jord og/eller skog som vil være omfattet av priskontroll.  

De to forslagene til endringer som er beskrevet over vil få betydning for mange eiendommer 

med både jord og skog (kombinerte eiendommer). Det er 74 172 bebygde eiendommer med 

skog3 over dagens arealgrense for priskontroll og 54 767 bebygde eiendommer med skog 

over den nye arealgrensen på 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som er omtalt i 

kapittel 2. Differansen mellom disse to tallene er 19 405 eiendommer som utgjør antallet 

eiendommer som ikke lenger vil bli omfattet av priskontroll dersom eiendommene blir solgt 

                                                 
2 Se bl.a. artikkel i NORSKOG skoginfo publisert 5. november 2015: Notat fra NORSKOG vedr. prisregulering 

i konsesjonsloven. 

3 Bebygde landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktiv skog. 
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til noen utenfor nær familie eller med odelsrett. Av disse er 1 402 rene skogeiendommer 

allerede foreslått unntatt fra priskontroll etter forslaget i kapittel 3.4.2.3. Med utgangspunkt i 

alle registrerte bebygde eiendommer i Landbruksregisteret4, vil forslaget føre til at 23 194 

færre eiendommer vil bli omfattet av priskontroll. Også i dette materialet må det gjøres 

fradrag for 1 402 rene skogeiendommer som vil bli unntatt fra priskontroll på grunn av 

forslaget i kapittel 3.4.2.3. 

3.4.2.5 Ubebygd eiendom med jord og/eller skog - unntatt ubebygd ren 

skogeiendom 

Bosettingsfunksjonen har vært sentral i forbindelse med tidligere heving av arealgrensen for 

konsesjonsplikt ved erverv av bebygde eiendommer. Bosettingsfunksjonen ble bl.a. trukket 

fram i denne sammenhengen i St.meld. nr. 19 (1999-2000)5 og i Ot.prp.nr. 79 (2002-2003)6. 

Forhold knyttet til boverdi for små landbrukseiendommer har også begrunnet særlige regler 

for bebygde eiendommer i til knytning til priskontroll, jf. for eksempel omtalen i kapittel 

3.2.5 av rundskriv fra 1989 knyttet til boverdi på små landbrukseiendommer. Ved erverv av 

ubebygde eiendommer med både jord og skog har disse hensynene ikke gjort seg gjeldende, 

og det er på den bakgrunn konsesjonsplikt og priskontroll uavhengig av arealets størrelse 

også i dag. Departementet antar at formålet med de fleste erverv av ubebygde eiendommer 

med både jord og skog er å bruke arealet som tilleggsjord. Vi ber om høringsinstansenes syn 

på om denne antakelsen er riktig.  

Anmodningsvedtaket (vedtak nr. 490) fra Stortinget om å vurdere regler som gjør at skogen 

på kombinerte jord- og skogbrukseiendommer kan unntas fra priskontroll omfatter etter sin 

ordlyd både bebygde og ubebygde eiendommer.  

Fordi reglene om priskontroll ved erverv av bebygde og ubebygde eiendommer er 

forskjellige, har departementet valgt å behandle spørsmålet om å skille ut skogen på 

ubebygde eiendommer med jord og skog i et eget kapittel. Forslaget i kapittel 3.4.2.4 er at det 

fortsatt skal være en prisvurdering for skogen på eiendommer med både jord og skog over ny 

arealgrense. For ubebygde eiendommer er det ingen slik arealgrense. Departementet mener at 

hensynet til sammenheng i reglene for bebygd og ubebygd eiendom, og et ønske om enklere 

regelverk enn i dag, kan tilsi at det bør ses nærmere på priskontrollen ved erverv av ubebygde 

eiendommer med både jord og skog. Departementet har derfor utarbeidet to alternative 

løsninger som gjelder ubebygde eiendommer. Etter alternativ 1 er innholdet i reglene om 

priskontroll for slik eiendom som i dag. I alternativ 2 foreslås en arealgrense knyttet til 35 

dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Alternativ 2 er ingen direkte følge av Stortingets 

anmodningsvedtak, men innebærer at reglene forenkles i forhold til dagens løsning, og gir 

bedre sammenheng i regelverket som gjelder bebygde og ubebygde eiendommer. 

Departementet ber høringsinstansene om å vurdere begge de to alternativene, jf. lovforslaget 

konsesjonsloven ny § 9 a første ledd som inneholder de to alternativene.  

                                                 
4 Bebygde landbrukseiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktiv skog. 

5 Side 123 

6 Side 36 
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Alternativ 1 fører som nevnt ikke til endring av innholdet i reglene og omtales derfor ikke 

nærmere. Det er alternativ 2 som går ut på en endring som krever en begrunnelse. 

Departementets vurderinger i tilknytning til dette alternativet er som følger: 

Som for bebygd eiendom kan forholdet mellom jord- og skogarealene variere på de ubebygde 

eiendommene. Fordi eiendommen erverves samlet og med én kjøpesum, blir spørsmålet om å 

gjøre unntak for skog ved gjennomføringen av priskontroll ikke veldig annerledes enn ved 

erverv av bebygde eiendommer, se drøfting i kapittel 3.4.2.4 over.  

Er skogarealet av noe størrelse, og jordbruksarealet lite, taler skogpolitiske hensyn for å unnta 

ervervet fra priskontroll. Sammenhengen i regelverket i forhold til forslaget om unntak for 

rene skogeiendommer taler også for en slik løsning. Annerledes stiller det seg når den 

dominerende arealressursen på eiendommen er fulldyrka eller overflatedyrka jord, og hvor 

eiendommen er av noe størrelse. I slike tilfeller må skogpolitiske hensyn tillegges liten vekt.  

Hvis det, slik som for bebygd eiendom, innføres en arealgrense for priskontroll knyttet til 

fulldyrka og overflatedyrka jord, vil det ikke lenger være priskontroll ved erverv av en del 

skogdominerte ubebygde eiendommer. En slik løsning vil samtidig føre til at det heller ikke 

er priskontroll ved erverv av mindre jordbruksarealer. Siden jordressursen på disse 

eiendommene er begrenset, vil verdien av arealene være lav, og de samfunnsmessige 

kostnadene ved priskontroll vil dermed neppe stå i forhold til den gevinsten som kan oppnås 

ved å foreta priskontroll. En slik løsning innebærer dessuten en harmonisering av reglene for 

bebygd og ubebygd eiendom som gjør reglene enklere å forstå og praktisere.   

Hvis det innføres en arealgrense, tilsier sammenhengen i reglene om bebygd og ubebygd 

eiendom at arealgrensen bør tilsvare arealgrensen for priskontroll ved erverv av bebygd 

eiendom som etter forslaget i kapittel 2 er på 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.  

Lovforslaget konsesjonsloven § 9 a alternativ 2 viser en slik løsning. 

Løsningen vil føre til at eiendommene som erverves behandles etter de samme reglene om 

priskontroll uavhengig av om de er med eller uten bebyggelse. Den vil videre innebære at det 

ved erverv av ubebygde rene beitearealer, for eksempel innmarksbeite, ikke lenger vil bli 

aktuelt å foreta prisvurdering. Det samme gjelder for 3 850 av de 4 635 ubebygde 

eiendommene7 som består av både jord og skog. De øvrige ubebygde eiendommene med 

jordbruksareal og skog (785 eiendommer) er over den foreslåtte arealgrensen, og vil fortsatt 

være gjenstand for priskontroll.  

Samlet innebærer løsningen for eiendommer med skog at det er 9 852 ubebygde eiendommer 

med jord og/eller skog som det ikke lenger vil være priskontroll på ved erverv av noen 

utenfor familien eller uten odelsrett. Av disse er 6 002 eiendommer rene skogeiendommer 

som omtalt i forslaget kapittel 3.4.2.3. 

3.4.2.6 Samlet oversikt over løsningene 

Framstillingen av gjeldende rett kapittel 3.2 viser at det er ulike regler om priskontroll 

avhengig av om landbrukseiendommen er bebygd eller ikke. Figur 3.3 og 3.4 viser hvilke 

eiendommer som skal/ikke skal priskontrolleres dersom alle forslagene til nye regler følges 

opp.  Figur 3.3 viser situasjonen dersom det ikke innføres noen arealgrense ved erverv av 

                                                 
7 Landbrukseiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal. 
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ubebygd eiendom. Figur 3.4 viser situasjonen dersom det innføres en slik grense og grensen 

settes til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. 

 

Figur 3.3 Eiendommer med og uten priskontroll etter forslaget til nye regler – Alternativ 1, 

ingen endringer i priskontroll ved erverv av ubebygd eiendom 

 

Figur 3.4 Eiendommer med og uten priskontroll etter forslaget til nye regler – Alternativ 2, 

dekargrense ved erverv av ubebygd eiendom 

Som en følge av forslaget til endring i konsesjonsplikten, se høringsnotatet kapittel 2, heves 

arealgrensen ved erverv av bebygd eiendom fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 

35 dekar. I tillegg til dette fjernes arealgrensen for skog ved erverv av andre bebygde 

eiendommer, se kapittel 3.4.2.4. Dette innebærer at bebygde eiendommer med skog vil være 
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unntatt fra priskontroll uten hensyn til skogarealets størrelse hvis eiendommene ikke består av 

mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.  

Alternativ 2 i kapittel 3.4.2.5. innebærer at ubebygde eiendommer unntas fra priskontroll hvis 

eiendommene ikke består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Det vil 

omfatte rene skogeiendommer, eiendommer med 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord 

og eiendommer med uproduktive arealer og beitearealer. 

Endringene målt i forhold til antall eiendommer med skog kan oppsummeres slik (cirkatall): 

Alternativ 1 Rene skogeiendommer kapittel 3.4.2.3: 7 400 

 Bebygde eiendommer kapittel 3.4.2.4: 18 000 

 Sum: 25 400 

Alternativ 2 Ubebygde eiendommer kapittel 3.4.2.5: 3 850 

 Sum 29 250 

   

Hvis det ikke innføres noen arealgrense ved erverv av ubebygde eiendommer, innebærer 

forslagene samlet at ca. 25 400 eiendommer med skog ikke lenger vil kunne utløse 

priskontroll. Dette utgjør ca. 19 % av 132 510 eiendommer med skog. Tar en utgangspunkt i 

totaltallet for landbrukseiendommer i Landbruksregisteret (185 732), vil 33 475 eiendommer 

bli unntatt fra priskontroll som følge av forslaget. Det utgjør 18 % av de registrerte 

landbrukseiendommene. Av de eiendommene som ble omsatt i 2014 var likevel 59 % uten 

priskontroll etter dagens regler på grunn av unntaket fra konsesjonsplikt for nær slekt og 

odelsberettigede som også må trekkes inn. 

Departementet legger til grunn at endringene i reglene om priskontroll også bør gjelde hvor 

ervervet er skjedd før ikrafttredelse av endringen dersom konsesjonssøknaden ikke er endelig 

avgjort på ikrafttredelsestidspunktet, jf. forslag til overgangsbestemmelser.  

3.5 Lovteknisk løsning – departementets forslag  

Forslagene innebærer samlet sett at det kan utformes tre regler om priskontroll:  

 Er eiendommen bebygd, skal nyttes til landbruksformål og består av mer enn 35 dekar 

fulldyrka og overflatedyrka jord, blir det priskontroll, men det kan gjøres unntak 

knyttet til beløpsgrense i forskrift. 

 Er eiendommen ubebygd og skal nyttes til landbruksformål blir det priskontroll med 

mindre eiendommen er en ren skogeiendom eller etter alternativ 2, at arealet med 

fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er over 35 dekar. 

 Hjemmel for forskrift om unntak knyttet til beløpsgrense. 

Departementet mener det gir en ryddig lovteknisk løsning med få avgrensingsproblemer 

dersom lovteksten utformes med utgangspunkt i disse tre reglene, og foreslår en slik 

lovteknikk. Løsningen innebærer en speilvending av regelen i forhold til dagens regel hvor 

alle erverv til landbruksformål er gjenstand for priskontroll med mindre det er gjort unntak.  
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Fordelen ved å speilvende regelen i forhold til dagens regel, er at lovteksten blir lett å lese, og 

at avgrensningene blir få. En ulempe ved speilvending kan være at det kan bli vanskeligere 

for den enkelte kjøper og selger å få detaljert oversikt over hvilke eiendommer som er unntatt 

fra priskontroll. Etter departementets vurdering vil imidlertid det kunne løses gjennom 

skriftlig veiledning i form av rundskriv. 

Forslaget til endringer, går fram av lovutkastet konsesjonsloven § 9 og ny § 9 a.  
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4 Deling, konsesjon og tilleggsjord 

4.1 Stortingets anmodninger og departementets utgangspunkt 

Som omtalt i kapittel 1.1.1 ber Stortinget i vedtak nr. 489 regjeringen om å: 

- vurdere hvordan produktive jord- og skogbruksarealer på en eiendom kan overdras 

som tilleggsjord til eiendommer som har tilstøtende grenser, ligger i nærheten av, 

og/eller forpaktes, uten at det skal være nødvendig å søke samtykke til deling eller 

konsesjon. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om en 

slik endring. 

Departementet forstår det slik at formålet med Stortingets anmodning er å stimulere til salg 

av tilleggsjord og -skog, og gjøre det enklere for den som erverver tilleggsjord eller -skog. 

Slike erverv kan styrke ressursgrunnlaget på eiendommene, for eksempel hvor den som eier 

eiendom leier tilleggsjorda fra før, og så får erverve den.  

Anmodningen fra Stortinget forstås slik at det skal foreslås regler om unntak fra 

delingsbestemmelsen og unntak fra konsesjonsplikt for å få dette til. Departementet forstår 

forbeholdene og tilleggsvilkårene som går fram av anmodningen som en ramme for 

unntakene, og at formålet med denne rammen er at unntakene ikke skal føre til uheldige 

følger for eier- og bruksstrukturen.  

4.2 Gjeldende regler 

4.2.1 Deling 

4.2.1.1 Historikk 

I jordloven av 1955 § 55 ble det innført et generelt forbud mot å dele eiendommer som var 

nyttet eller kunne nyttes til jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet ble opprettholdt i 

jordloven av 1995 § 12. Den nye loven var langt på vei en kodifisering av den praksis som 

hadde utviklet seg under den tidligere loven. Samtykke til deling kunne gis hvis deling var 

forsvarlig ut fra den avkastningen eiendommen kunne gi, eller hvis det forelå 

samfunnsinteresser av stor vekt. 

I 2005 sendte Landbruks- og matdepartementet på høring et forslag om å oppheve det 

daværende generelle delingsforbudet i jordloven. Forslaget gikk ut på at det skulle fastsettes 

regler om søknadsplikt der det forelå behov for offentlig kontroll. Søknadsplikten skulle 

forbeholdes saker som gjaldt fradeling av jordbruksareal, og det skulle gjøres et unntak fra 

søknadsplikt hvis det var gitt samtykke til omdisponering, eller hvis fradelingen gjaldt jord 

som skulle brukes som tilleggsjord til et annet bruk i drift. Det skulle også være søknadsplikt 

ved fradeling av bygninger som lå i eller nær tunet på eiendommen. Forslagene ble ikke 

fremmet for Stortinget.  

Delingsbestemmelsen ble sist endret i 2013. Vilkårene om at delingen måtte være forsvarlig 

ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kunne gi, eller at det måtte foreligge 

samfunnsinteresser av stor vekt for å gi samtykke til deling, ble opphevet. Endringen la bl.a. 

til rette for at kommunene for å sikre mer effektiv drift av jorda, kunne legge større vekt enn 



Side 37 av 92 

tidligere på at arealet som skulle fradeles skulle brukes som tilleggsjord og -skog til bruk i 

drift. 

4.2.1.2 Innholdet i delingsbestemmelsen 

Jordloven § 12 innebærer at en eiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller 

skogbruk ikke kan deles uten myndighetenes samtykke. Bestemmelsen innskrenker mao. 

grunneierens rett til å gjøre rettslige disposisjoner over deler av eiendommen og å gjøre 

faktiske disposisjoner som gjelder en del av den, for eksempel hvis eieren faktisk lar noen få 

rett til å bruke deler av eiendommen. Overføring av eiendomsrett omfattes. Det samme 

gjelder forpakting, tomtefeste og lignende leie- eller bruksrett til en del av eiendommen 

dersom retten er stiftet for lengre tid enn 10 år, eller ikke kan sies opp av eieren. 

Formålet med delingsregelen er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og 

framtidige eiere. Ved avveiningen av den enkelte søknaden må forvaltningen ta hensyn til 

samfunnsutviklingen i området der eiendommen ligger. Regelen gjelder eiendom som er 

"nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk". Uttrykket omfatter eiendommer med og 

uten bygninger. Det har ikke noe å si om eiendommen består av bare dyrka jord eller bare 

skog. Inn under bestemmelsen kommer også eiendommer som blir brukt til hagebruk. 

Eiendommen må ha en slik størrelse og en slik plassering at den objektivt sett kan gi grunnlag 

for lønnsom drift.  

Ved avgjørelse av om det skal gis samtykke til fradeling skal det legges vekt på om delingen 

legger til rette for en tjenlig variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen av hva som er en 

tjenlig variert bruksstruktur skal hensynet til vern om arealressursene trekkes inn. Det samme 

gjelder hvorvidt delingen fører til en driftsmessig god løsning og om den kan føre til drifts- 

eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan også legges vekt på andre 

hensyn hvis de faller inn under formålet i jordloven. Utgangspunktet er imidlertid at 

samtykke til deling skal gis hvis det ikke går ut over de interesser bestemmelsen skal verne 

om. 

4.2.1.3 Tinglysingskontroll, tilsyn og reaksjoner ved overtredelse av bestemmelsen 

Et dokument som går ut på å overdra en rett som er omfattet av delingsbestemmelsen, kan 

etter tinglysingsloven § 12 a, ikke tinglyses uten at det er gitt samtykke til deling. Kommunen 

og fylkesmannen skal etter jordloven § 19 føre tilsyn med at det ikke skjer ulovlige 

fradelinger. Hvis delingsbestemmelsen eller vedtak fastsatt med hjemmel i den ikke blir 

overholdt, kan det brukes tvangsgebyr for å rette opp forholdet. Se jordloven § 20. Det kan 

for eksempel brukes tvangsgebyr for å følge opp vilkår som er fastsatt i forbindelse med et 

samtykke til deling. 

Når eieren av en landbrukseiendom velger å dele eiendommen, vil det i mange tilfelle være 

aktuelt å opprette en ny grunneiendom, enten for det arealet som skal selges videre, eller for 

arealet som eieren ønsker å beholde selv. Oppretting av ny grunneiendom krever etter plan- 

og bygningsloven § 20 første ledd bokstav m søknadsbehandling og tillatelse fra kommunen. 

Søknadsplikten er omtalt i kapittel 4.2.1.4. Kommunen har i den forbindelse en 

samordningsrolle etter plan- og bygningsloven § 21-5 hvis tiltaket er betinget av tillatelse fra 

andre myndigheter. Kommunen kan i så fall vente med å avgjøre saken inntil den nødvendige 

tillatelsen foreligger, og kommunen skal forelegge saken for berørt myndighet hvis den ikke 

allerede har mottatt en uttalelse i saken. Kontroll med om det foreligger delingssamtykke 

etter jordloven er en del av kommunens samordningsoppgave etter denne bestemmelsen. 
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4.2.1.4 Tilgrensende saksfelt 

I mange saker der jordloven § 12 kommer til anvendelse, må det også søkes   

delingssamtykke etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet8 og Landbruks- og matdepartementet har lagt til grunn at slike 

saker først skal vurderes etter plan- og bygningsloven. Den som i ettertid behandler søknaden 

etter jordloven må foreta en konkret og selvstendig behandling etter jordloven, selv om det er 

gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. 

Bestemmelsene i jordloven § 12 og plan- og bygningsloven § 20-1 m fastsetter at deling 

krever søknadsbehandling. Enkelte andre lover inneholder imidlertid også forbud mot 

fradeling av visse rettigheter. Fradeling av jaktretter er regulert i viltloven av 29. mai 1981. 

Det følger av § 28 andre ledd at jaktrett ikke kan skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 

år av gangen, med mindre jaktretten følger bruksretten til eiendommen. Fradeling av 

fiskeretter er regulert i laks- og innlandsfiskeloven av 15. mai 1992. Det går fram av § 19 at 

fiskerett som hører til fast eiendom ikke kan skilles fra eiendomsretten for lengre tid enn 10 

år av gangen, med mindre fiskerett følger bruksrett til eiendommen. Regelen er ikke til hinder 

for at det ved avtale mellom flere grunneiere kan avtales at fisket helt eller delvis skal drives 

felles for mer enn 10 år. Blir bruksretten til fast eiendom overført til ny eier, får den nye 

eieren den fiskeretten som hører til eiendommen, med mindre det er inngått avtale om noe 

annet. Også servituttloven lov av 29. november 1968, inneholder regler som begrenser 

eierens adgang til å stifte bruksretter på skog, svi lyng, beite, mv. 

Det er ikke nødvendig med delingssamtykke når en driftsenhet blir delt etter 

delingsprinsippet i odelsloven § 14. Kommunen kan mao. la være å behandle noen delingssak 

hvis delingen blir gjennomført som ledd i en ordinær odelsløsningssak, eller når det ellers 

ikke er tvil om at det er snakk om en driftsenhet som kunne blitt delt etter odelsloven § 14. 

4.2.1.5 Praksis ved søknad om fradeling 

Det er for tidlig å si noe om effekten av endringene i delingsbestemmelsen som ble gjort i 

2013. Statistikken viser imidlertid at det gis noe færre avslag enn tidligere. I 2012 var 

avslagsprosenten ca. 9, mens den i 2014 var den redusert til 6,99. 

I følge KOSTRA-rapport 2014 behandlet kommunene i alt 3 966 søknader om deling etter 

jordloven § 12. Av disse ble 3 692 innvilget helt eller delvis, mens 274 ble avslått. Av 

søknadene som ble innvilget, ble 14,4 prosent innvilget av hensyn til bosetting og 15,8 

prosent av de som ble innvilget gjaldt tilleggsjord. Det foreligger ikke opplysninger som viser 

hva som var formålet for fradelingen i de øvrige sakene. 

Antall behandlede delingssaker varierer mellom fylkene. I 2014, som i tidligere år, ble det 

behandlet flest saker i Nordland (512), mens det ble behandlet færrest i Finnmark (81). 

Akershus og Oslo har den høyeste avslagsprosenten (14,4 prosent), mens Troms har den 

laveste (like under 4 prosent). 

 

                                                 
8 Den gang Miljøverndepartementet, se brev gjengitt i Planjuss 2/2002 side 13. 

9 Kilde: KOSTRA-rapport for 2012 og 2014 
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4.2.2 Konsesjon 

4.2.2.1 Konsesjonspliktens omfang 

Formålet med konsesjonsloven er beskrevet i kapittel 2.2.1. 

Konsesjonsplikten innebærer at erverv av fast eiendom forutsetter tillatelse fra 

konsesjonsmyndighetene. Kommunen avgjør saken i første instans. Søknad om konsesjon 

kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens 

formål. Avslås søknaden, må erververen enten sørge for at overdragelsen blir omgjort, eller at 

eiendommen blir overdratt til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon, jf. 

§ 18. 

Konsesjonsloven § 2 fastsetter at fast eiendom ikke kan erverves uten konsesjon. Loven 

fastsetter unntak som fører til at det i de fleste tilfeller likevel ikke er nødvendig å søke 

konsesjon. I § 2 andre ledd er det gjort unntak for erverv som er konsesjonspliktige etter 

enkelte andre lover. Det er fastsatt en rekke unntak fra konsesjonsplikten som følger av 

forskrift fastsatt etter konsesjonsloven § 2 tredje ledd, se forskrift av 8. desember 2003 nr. 

1434 om konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord (konsesjonsforskriften). Det er videre gjort 

unntak fra konsesjonsplikt på grunnlag av eiendommens karakter (§ 4) og unntak på grunnlag 

av erververens stilling (§ 5). Kongen kan ved lokal forskrift sette enkelte unntak ut av kraft (§ 

7). 

Følgen av unntakene er at konsesjonsplikten i all hovedsak gjelder erverv av 

landbrukseiendom over en viss størrelse, overdragelse av fast eiendom der kommunen har 

innført lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, og erverv av enkelte ubebygde tomter 

eller arealer. 

Unntakene på grunnlag av eiendommens karakter (§ 4) er omtalt foran i høringsnotatet 

kapittel 2.2.1.  

Konsesjonsloven § 5 første ledd inneholder unntak knyttet til erververs stilling. Første ledd 

nr. 1 fastsetter at eierens ektefelle eller den som er i nær familie med eieren eller eierens 

ektefelle, er unntatt fra konsesjonsplikt. Konsesjonsfriheten er betinget av at overdrageren har 

sitt konsesjonsforhold i orden. Etter første ledd nr. 2 er også den som har odelsrett til 

eiendommen, unntatt fra konsesjonsplikt. Har eiendommen bebyggelse som er eller har vært 

brukt som helårsbolig og består av mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 

mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten for nær familie og odelsberettiget 

betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 

fem år, jf. § 5 andre ledd.  

Konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 3, 4 og 5 gir ytterligere unntak fra konsesjonsplikten. 

Staten behøver ikke å søke konsesjon. Det samme gjelder på visse vilkår enkelte erverv som 

gjøres av kommune, fylkeskommune eller kommunalt tomteselskap. Konsesjon er heller ikke 

nødvendig når bank eller annen institusjon som Kongen har godkjent, erverver eiendom 

gjennom tvangssalg. Konsesjonsforskriften § 6 fastsetter hvem som er godkjent etter § 5 

første ledd nr. 5. 

4.2.2.2 Avgjørelse av konsesjonsspørsmålet 

Konsesjonsloven § 9 inneholder bestemmelser om hvilke momenter det skal legges vekt på 

ved avgjørelse av en søknad om konsesjon. Det skal legges særlig vekt på om den avtalte 
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prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, om erververs formål vil ivareta 

hensynet til bosettingen i området, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, om 

erververen anses skikket til å drive eiendommen, og om ervervet ivaretar hensynet til 

helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis hvis 

det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller hvis antallet sameiere økes. Det kan gis 

konsesjon til selskaper med begrenset ansvar, men det skal i den forbindelse legges vekt på 

hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. Hvis nær slekt eller odelsberettiget som 

søker konsesjon fordi de ikke skal bo på eiendommen, skal det ikke legges vekt på prisen, 

men det skal i tillegg til de øvrige momentene legges vekt på eiendommens størrelse, 

avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens 

livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment. 

Konsesjonsloven § 11 første ledd bestemmer at det kan fastsettes slike vilkår som i hvert 

enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Om et vilkår er 

påkrevd, må vurderes i lys av hensynet til bosettingen, helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet. Konsesjonsmyndighetenes adgang til å sette vilkår begrenses av at det ikke 

kan fastsettes vilkår som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de 

samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å ivareta. Det kan etter søknad lempes på 

fastsatte konsesjonsvilkår. 

4.2.2.3 Kontroll og oppfølging av konsesjonssaker 

Konsesjonsplikt ved erverv av fast eiendom gjør det nødvendig å ta stilling til hvilke erverv 

som utløser konsesjonsplikt og dermed skal behandles. Loven omfatter alle erverv, men det 

er fastsatt unntak både i loven og i forskriften til loven. Unntakene dokumenteres som 

hovedregel ved hjelp av et egenerklæringssystem koblet til det enkelte erverv. Dette systemet 

er igjen koblet til tinglysing, jf. konsesjonsloven § 15 som fastsetter at: "Erverv som krever 

konsesjon etter denne loven, kan ikke tinglyses eller matrikkelføres med mindre konsesjon er 

gitt."  

For hovedtyngden av erverv som ikke utløser konsesjonsplikt, skal erverver fylle ut et skjema 

for egenerklæring. Opplysningene på skjemaet bekreftes av kommunen, og skal følge skjøtet 

ved innsending til tinglysing. Tinglysingen, som utføres av Kartverket, skal ikke skje før det 

enten foreligger dokumentasjon om konsesjonsfrihet eller dokumentasjon for at konsesjon er 

gitt.  

Dersom søknad om konsesjon avslås, følger det av konsesjonsloven § 18 at kommunen skal 

sette en frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen eller overdragelse til 

noen som kan få konsesjon eller ikke trenger konsesjon. Dersom fristen oversittes, kan 

kommunen la eiendommen selge gjennom namsmyndighetene (tvangssalg), jf. § 19-13. 

4.3 Statistikk mv. 

I statistikk som bygger på data fra matrikkelen og Landbruksregisteret var det pr. desember 

2014 registrert 185 732 eiendommer. Dette er eiendommer som består av minst 5 dekar 

jordbruksareal, og/eller minst 25 dekar produktiv skog.  
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Mange av eiendommene har forholdsvis lite jordbruksareal. For eiendommer med 

jordbruksareal var den gjennomsnittlige arealstørrelsen på jordbruksarealet 63 dekar10.   

 

Figur 4.1 Landbrukseiendommer i alt (185 732) fordelt etter størrelse på eid jordbruksareal. 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer 

Ca. 164 000 eiendommer hadde i desember 2014 mer enn 5 dekar eid jordbruksareal, ca 122 

600 eiendommer hadde mer enn 15 dekar jordbruksareal, og ca. 80 200 eiendommer hadde 

mer enn 35 dekar jordbruksareal. På samme tidspunkt var ca. 77 600 eiendommer over 

arealgrensene for odel slik grensene vil bli dersom forslaget til endringer i kapittel 2 blir 

vedtatt.  

 

 

 

Figur 4.2 viser den prosentvise fordelingen av jordbruksarealet på eiendommene. 

                                                 
10 Pr. desember 2014 var det 172 718 landbrukseiendommer med mer enn 0 dekar jordbruksareal. 
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Figur 4.2 Landbrukseiendommer gruppert etter størrelsen på eid jordbruksareal. År 2014. 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer     

 

I rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon11 er det vist til at det er nær 

sammenheng mellom eiendomsstruktur, bruksstruktur, driveplikt og andelen leiejord. Det er videre 

vist til at andelen jordbruksbedrifter med leiejord og andelen leid jordbruksareal har økt over tid, og 

at leiejord har vært en avgjørende faktor for å effektivisere matproduksjonen, og at den også har vært 

viktig for produksjonen av råvarer i jordbruket. I 1999 leide 55 prosent av jordbruksbedriftene jord, 

mens i 2013 hadde denne andelen økt til 62 prosent. I 1999 utgjorde andelen leiejord 31 prosent av 

det totale jordbruksarealet i drift. I 2013 var andelen økt til 44 prosent. Leiejordsandelen økte i 

samtlige fylker i denne perioden. Aust-Agder og Troms hadde høyest leiejordsandel med 60 prosent 

mens Rogaland og Nord-Trøndelag hadde lavest leiejordsandel med hhv. 34 og 35 prosent. I 

rapporten er det gitt uttrykk for at leiejord er den viktigste årsaken til at jordbruksareal blir drevet. 

For eiendommer med skogareal var den gjennomsnittlige arealstørrelsen på 418 dekar12. Figur 4.2 

viser den prosentvise fordelingen av den produktive skogen på eiendommene. 

 

      

                                                 
11 Rapport nr. 27/2015 Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon – utredning om 

drivepliktbestemmelsen og leiejordandelen i norsk landbruk 

12 Pr. desember 2014 var det 168 781 landbrukseiendommer med mer enn 0 dekar skogareal. 
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Figur 4.1 Landbrukseiendommer gruppert etter størrelsen på produktivt skogareal. År 

2014. 

Kilde: SSB Landbrukseiendommer      
 

 

4.4 Behovet for endring – Stortingets anmodning 

Delingsbestemmelsen i jordloven ble endret i 2013, bl.a. under henvisning til at det har vært 

et sentralt mål i landbrukslovgivningen over generasjoner at eier og bruker skal være den 

samme. Endringen skulle stimulere til økt omsetning av tilleggsjord og -skog til eie. For 

jordbruket er behovet for tilleggsjord belyst i rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk 

matproduksjon13. I rapporten legges det til grunn at det bør gjøres ytterligere endringer i 

lovverket med sikte på å få bedre samsvar mellom eier og bruker av jordbruksareal. Det er 

foreslått at dette bør gjøres ved at det stimuleres til økt salg av jordbrukseiendom som 

tilleggsjord til andre landbrukseiendommer. 

Stortinget har i vedtak nr. 489 bedt om at det blir vurdert hvordan produktive jord- og 

skogbruksarealer kan overdras som tilleggsjord. Næringskomiteens flertall har i den 

forbindelse i Innst. 153 L (2015-2016) uttalt følgende om behovet for endringer: 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre, mener at dersom to eiendommer grenser til hverandre, ligger nært hverandre 

og/eller forpaktes enten på fulldyrka eller overflatedyrka jord, der jorda drives, så skal det 

åpnes for at den nærliggende eiendommen kan kjøpes, og tunet skilles fra, uten at søknad 

om konsesjon og deling er nødvendig. 

                                                 
13 Rapport nr. 27/2015 Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon – utredning om 

drivepliktbestemmelsen og leiejordandelen i norsk landbruk 
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Disse medlemmer mener at denne endringen vil skape mer rasjonelle enheter i landbruket 

som vil bidra til at hovedformålet med konsesjonsloven opprettholdes. 

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre mener at dette også skal 

gjelde for skogeiendommer.  

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag: 

"Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan produktive jord- og skogbruksarealer på en 

eiendom kan overdras som tilleggsjord til eiendommer som har tilstøtende grenser, ligger i 

nærheten av, og/eller forpaktes, uten at det skal være nødvendig å søke samtykke til deling 

eller konsesjon. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om en 

slik endring." 

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti fremmer følgende forslag: 

"Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan produktive jordarealer på en eiendom kan 

overdras som tilleggsjord til eiendommer som har tilstøtende grenser, ligger i nærheten av, 

eller forpaktes, uten at det skal være nødvendig å søke samtykke til deling eller konsesjon. 

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om en slik endring."  

4.5 Departementets vurderinger og forslag 

4.5.1 Utgangspunkt – unntak fra søknad om deling og konsesjon 

I jordbruket styrker mange driften av eiendommen sin ved å leie tilleggsareal. Leiejorda kan 

være viktig for en fleksibel jordbruksproduksjon, som for eksempel ved produksjoner som 

krever vekstskifte14. Det kan dessuten være forhold som gjør at eieren har behov for å leie 

eiendommen bort i en periode, jf. omtale av leiejordsandelen i kapittel 4.3. For skog er ikke 

leie av tilleggsareal noe alternativ. En forklaring på dette er at det tar lang tid fra planting til 

trærne blir hogstmodne. En annen forklaring kan være forbudet i servituttloven mot å leie 

bort skog for lengre tid enn 25 år. 

Departementet oppfatter anmodningen fra Stortinget slik at endringen i delingsbestemmelsen 

i 2013 ikke er tilstrekkelig for å oppnå de ønskede omstruktureringene i eier- og 

bruksstrukturen, og at det gjennom nye endringer i henholdsvis delingsbestemmelsen og i 

konsesjonsloven bør legges ytterligere til rette for økt omsetning av tilleggsjord og -skog. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn regler som fastsetter unntak fra 

delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten ved salg av produktiv jord eller skog som tar sikte 

på å styrke eksisterende bruk, se lovforslaget jordloven § 12 a første ledd nr. 2 og 

konsesjonsloven § 5 nr. 6 og 7.  

                                                 
14 Vekstskifte er et viktig prinsipp ved dyrking av grønnsaker. Skifte av vekster reduserer problemer med ugress 

sykdommer og skadedyr.   
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4.5.2 Vilkår for unntak fra delingsbestemmelsen 

4.5.2.1 Avtale om at hele eiendommen selges som tilleggsjord eller -skog 

Departementets utgangspunkt er at et unntak fra delingsbestemmelsen må bygge på en presis 

og enkel avgrensing som bl.a. reflekterer at eieren får flere valgmuligheter enn i dag, men 

uten at endringen fører til at delingsbestemmelsen uthules. 

Formålet med jordloven er å legge til rette for at arealressursene disponeres på en måte som 

gir en tjenlig og variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området med hovedvekt på 

hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Formålet innebærer at brukene 

skal styrkes. Delingsbestemmelsen er et sentralt og naturlig motstykke til dette, og har som 

formål at eiendommene ikke svekkes gjennom fradelinger. Hensynet til jordvernet er også 

viktig i bestemmelsen. Selv om formålet med delingen ikke i seg selv er omdisponering, men 

å bruke arealet som tilleggsjord eller -skog, er jordvernhensyn relevant i en slik sammenheng.  

Selv om siktemålet med et unntak er å styrke nabobruk med behov for tilleggsjord eller  

-skog, bør lovgivningen gi sikkerhet for at den gjenværende eiendommen ikke blir en lite 

rasjonell enhet på grunn av delingen. Dette kan også få konsekvenser for jordvernet. Dette 

taler for at det bør fastsettes i lovteksten at det må foreligge en konkret avtale om salg av 

eiendommen, bortsett fra tunet, som tilleggsjord eller -skog som betingelse for unntak fra 

delingsbestemmelsen. Salget må skje til én erverver, eventuelt flere hvis eiendommen det 

fradelte arealet skal legges til eies i sameie. Dersom det dessuten fastsettes at avtalen skal 

være skriftlig, vil det være mulig for kommunen raskt å ta stilling til om det dreier seg om 

salg av tilleggsjord som faller inn under unntaket eller ikke, jf. omtale av kontrolloppgavene i 

kapittel 4.5.4.1. Departementet foreslår etter dette at det må foreligge en skriftlig avtale som 

dokumenterer at det dreier seg om salg av tilleggsjord eller -skog som faller inn under de 

øvrige vilkårene for unntak fra deling, se lovforslaget jordloven § 12 a andre ledd nr. 1. 

Stortingets anmodningsvedtak er begrunnet med et ønske om å oppnå en 

rasjonaliseringsgevinst for den som erverver tilleggsjord eller -skog. Se omtalen av 

anmodningen i kapittel 4.1. Hvor stor erververs eiendom må være for å oppnå en slik gevinst 

er ikke problematisert i Stortingets anmodningsvedtak eller i begrunnelsen for anmodningen. 

Departementet antar at rasjonaliseringsgevinsten som Stortinget tar sikte på å oppnå med sitt 

anmodningsvedtak innebærer at eiendommen erververen eier fra før må være av en slik 

størrelse og ha en slik produksjonsevne at det kan gi en viss næringsmessig avkastning. Dette 

innebærer at erververen må eie produktive landbruksarealer fra før.  

Eiendommene som inngår i Landbruksregisteret (> 5 dekar eid jordbruksareal og/eller >25 

dekar produktiv skog) kan gi et uttrykk for en minstestørrelse for hva som kan regnes som en 

landbrukseiendom. Grensene for odlingsjord (>25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord 

eller >500 dekar produktiv skog) kan også være en illustrasjon på hva som i dag regnes som 

en landbrukseiendom. Hvor stor en eiendom må være for at det skal kunne gi en viss 

næringsmessig avkastning, vil variere med hva slags areal eiendommen består av og hvor i 

landet den ligger. Avgrensingen av hvilke eiendommer som omfattes må imidlertid være klar 

og enkel å forstå av hensyn til både partene og forvaltningen. Regelen bør dessuten legge til 

rette for at mange eiendommer kan oppfylle vilkårene for å få tilleggsjord eller -skog. 

Arealgrensen for erververs eiendom er foreslått å være eiendommer med mer enn 5 dekar 

jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog, men også eiendommer som oppfyller begge 

disse vilkårene er omfattet. Se lovforslaget jordloven § 12 a første og andre ledd nr. 2. 
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Behovet for endring er knyttet til et ønske om å skape mer rasjonelle enheter. 

Flertallsmerknaden i Innst. 153 L (2015-2016) forutsetter at "jorda drives". Flertallsvedtaket 

hvor skog er trukket med, inneholder ikke noe vilkår om driften, men forutsetningen om at 

"jorda drives" er heller ikke beholdt i Kristelig Folkepartis forslag til vedtak som bare gjelder 

jordbruksareal. Departementet legger etter dette til grunn at merknaden gjelder 

jordbruksareal, og ikke skog. 

Dersom det skal oppnås mer rasjonell drift ved kjøp av tilleggsjord, må eiendommen som får 

tilleggsjord være i drift. Departementet foreslår på denne bakgrunn at unntaket fra samtykke 

til fradeling av tunet er betinget av at videresalg av jordbruksareal skjer til bruk i drift, jf. 

lovforslaget jordloven § 12 a andre ledd nr. 2. Erververs eiendom er i drift hvis erverver 

oppfyller driveplikten etter jordloven § 8. Departementet foreslår ikke noe tilsvarende vilkår 

når det gjelder erverv av skog som tilleggsareal. Det vises bl.a. til at driften på en 

skogeiendom, både med hensyn til skogpleie og hogst, ofte skjer med flere års mellomrom og 

at et vilkår om drift derfor ikke er særlig egnet for skog. 

Flertallsmerknaden i Innst. 153 L (2015-2016) forutsetter at "den nærliggende eiendommen 

kan kjøpes, og tunet skilles fra". I merknaden er det også vist til at endringen vil bidra til å 

skape mer rasjonelle enheter i landbruket. Selv om flertallsvedtaket ikke eksplisitt inneholder 

noen slik formulering, legger departementet i tråd med flertallsmerknaden, til grunn at en 

forutsetning for unntak er at eieren enten selger hele eiendommen, eller blir sittende igjen 

med bebyggelse og tun. En slik løsning innebærer at delingsbestemmelsen fortsatt kan bidra 

til at eiendommene ikke svekkes gjennom fradelinger, jf. lovforslaget jordloven § 12 a første 

ledd nr. 2.  

I de fleste tilfeller vil det være lett å fastslå hva som er et tun med bebyggelse. Det sentrale 

ved tunet er at det dreier seg om en del av eiendommen hvor bolighuset og enkelte 

driftsbygninger er noenlunde samlet. Det er ellers vanskelig å se for seg at det dreier seg om 

et tun hvis ikke en av bygningene er et bolighus. Departementet mener unntaksregelen bør ta 

høyde for dette, og foreslår at lovteksten uttrykkelig får anvendelse for bolighus. Se 

lovforslaget jordloven § 12 a andre ledd nr. 4. 

Størrelsen på tunet, og antallet, størrelsen og beskaffenheten på bygningene som naturlig 

hører med, vil også kunne variere fra eiendom til eiendom. På mange eiendommer kan det 

dessuten være opparbeidet hage som ligger til bebyggelsen, i andre tilfeller vil veier og 

leplantinger mv. være best egnet som grense mellom tun og bygninger på den ene siden og 

landbruksarealet som deles fra. Når kommunen tar stilling til en søknad om fradeling, vil 

både hensynet til landbruksdriften og ønsket om å utforme et hensiktsmessig arrondert fradelt 

tun tas i betraktning. Vektleggingen av eventuelle drifts- og miljømessige ulemper er i den 

forbindelse sentral, se jordloven § 12 tredje ledd. Ved et generelt unntak fra 

delingsbestemmelsen, er det ikke mulig å legge til rette for en slik konkret løsning. 

Departementet mener derfor at det må fastsettes en generell arealgrense i loven som er så 

romslig at den kan "treffe" vanlige tun. Deretter må det bli opp til selger og kjøper gjennom 

avtalen å trekke de konkrete grensene slik at de ivaretar både landbruksmessige hensyn og 

hensynet til en hensiktsmessig utformet fradelt tomt. Departementet mener unntaksregelen 

bør legge opp til en nokså romslig tomtestørrelse, og foreslår en grense på fem dekar, jf. 

lovforslaget jordloven § 12 a første ledd nr. 2. 
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På noen eiendommer er det flere tun. Dette kan for eksempel ha oppstått i forbindelse med 

kjøp av naboeiendom som tilleggsjord. På andre eiendommer kan kårfolket ha blitt boende på 

tunet mens de yngre som har overtatt, har bygget ny bolig et stykke unna selve tunet. 

Departementet legger imidlertid til grunn at unntaksregelen bare skal kunne brukes for å 

skille fra ett av tunene, jf. lovforslaget jordloven § 12 a andre ledd nr. 3. Følgen av forslaget 

er at den som ønsker å dele fra tun nr. 2 må søke om delingstillatelse i samsvar med 

hovedregelen i jordloven § 12. 

4.5.2.2 Avtalen må gjelde naboeiendom 

En unntaksregel må være klar og enkel og sikre forutsigbarhet slik at selger, kjøper og 

myndighetene med sikkerhet kan vite at delingen faller inn under unntaket. Dette har 

betydning for forvaltningens mulighet til å påse at bestemmelsen overholdes, men det har 

også stor betydning for partene. Årsaken er at avtalen om overdragelse ikke kan 

gjennomføres lovlig dersom den er i strid med delingsbestemmelsen. I rettspraksis15 er det 

lagt til grunn at dette gjelder selv om ny eier har tiltrådt bruken av eiendommen flere år 

tidligere, eller har overdratt parsellen videre til tredjemann. En ulovlig fradeling kan følgelig 

få store konsekvenser for de involverte også lenge etter at avtalen er inngått og gjennomført. 

I Stortingets anmodning er det lagt til grunn at unntaket i utgangspunktet bør gjelde 

eiendommer som har tilstøtende grenser. Departementet er enig i at unntaket bør ta 

utgangspunkt i eiendomsgrensene. Det er som regel lett å stedfeste gjennom kart og tinglyste 

dokumenter hvor grensen går og å konstatere hvem som er nabo. Dette gjør det enkelt for 

selger og kjøper og for forvaltningen å ta stilling til om den planlagte overdragelsen faller inn 

under unntaket eller ikke. Knyttes unntaket til at den som skal kjøpe tilleggsareal må eie en 

tilgrensende eiendom, enten dette er langs en av flere grenser for eiendommen, eller i et 

bestemt grensepunkt, vil det føre til at de fleste eiere har flere mulige kjøpere å velge mellom. 

Det har betydning for hvor anvendelig regelen vil være. Det har dermed rent faktisk 

betydning for om regelen er egnet til å stimulere til et større utbud av eiendommer. 

Departementet foreslår at unntaket bør gjelde eiendommer som har tilstøtende grenser, jf. 

lovforslaget jordloven § 12 a første ledd nr. 2 bokstav a.  

I flertallsmerknaden er det vist til at forslaget til endring vil skape mer rasjonelle enheter i 

landbruket. Selv om de to eiendommene har felles eiendomsgrense, oppstår det ikke alltid en 

mer rasjonell enhet dersom eiendommene slås sammen. Det kan for eksempel være slik at 

den felles grensa går langs en fjellstrekning eller langs en parsell et stykke fra driftssenteret, 

mens de to eiendommene for øvrig ligger i ulike bygdelag og drives med ulike produksjoner. 

Departementet har med bakgrunn i dette vurdert om det bør fastsettes et tilleggsvilkår som 

innebærer at den aktuelle grensen for eksempel går slik at jordbruksareal på den ene 

eiendommen skal grense til jordbruksareal på den andre osv.  Slike regler vil måtte bli unødig 

detaljerte. Fordi det dreier seg om en unntaksregel som må gi enkle, klare avgrensninger, 

mener departementet at det ikke er hensiktsmessig å fastsette et slikt tilleggsvilkår.  

I Stortingets anmodning er det vist til at regelen også bør komme til anvendelse hvis 

eiendommene ligger i nærheten av hverandre. Begrunnelsen for dette må antas å være at 

unntaket skal få anvendelse i flere tilfeller enn ved felles grense slik at den åpner for en viss 

fleksibilitet, samtidig som fradeling ikke skal åpne for løsninger som kan føre til uheldige 

                                                 
15 For eksempel dom i Borgarting lagmannsrett datert 6. november 2014 LB-2014-179762 
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driftsmessige forhold og dermed undergraver lovens intensjon. Departementet legger 

imidlertid til grunn at hvis unntaket skal gjelde for eiendommer som ligger i nærheten av 

hverandre, vil det være nødvendig å fastsette konkrete krav i lovbestemmelsen om avstand 

mellom eiendommene. Hvilken avstand som kan føre til driftsmessig gode løsninger vil 

variere avhengig av hva eiendommene består av, hvilken drift som er påregnelig og hvordan 

topografi og eierstruktur er i området. Når det gjelder driftsform, vil det for eksempel ved 

kornproduksjon kunne etableres bruk som kan drives rasjonelt med en lengre avstand mellom 

arealene enn hva tilfellet er ved husdyrhold. Eventuelle lovbestemte krav til avstand vil måtte 

ta høyde for disse forholdene. Dette innebærer at en bestemmelse om avstand lett vil kunne 

bli detaljert og åpne for mange ulike tvilstilfeller.  Det vil gjøre det vanskelig for selger og 

kjøper og for forvaltningen å ta stilling til om den planlagte overdragelsen faller inn under 

unntaket fra delingsbestemmelsen eller ikke. Departementet legger til grunn at en regel om 

avstand vil slå uheldig ut som en generell regel. De mange tvilstilfellene og uklarhetene som 

kan oppstå vil kunne bidra til at reglene undergraves. Departementet tolker derfor ikke 

Stortingets anmodning som et ønske om at det skal fastsettes konkrete avstandskrav. 

Departementet har på dette grunnlaget utarbeidet et alternativ som ivaretar det vi oppfatter 

som Stortingets intensjon og som også ivaretar behovet for en større fleksibilitet. Vi ser det 

som mulig og hensiktsmessig å utvide unntaket fra delingsbestemmelsen til å gjelde 

naboeiendommer uten felles grense hvor leietaker har leid jorda en tid forut for fradelingen, 

se drøfting av dette i kapittel 4.5.2.3.  

Departementet imøteser gjerne høringsinstansenes syn på om det foreligger andre løsninger 

som løser spørsmålet om "nærliggende" eiendom på en bedre måte.   

4.5.2.3 Leid jord 

I Stortingets anmodningsvedtak og i flertallsmerknaden brukes ordet "forpakting". Dette 

ordet brukes i daglig tale både om de egentlige forpaktingsavtalene som reguleres av lov 25. 

juni 1965 nr. 1 om forpakting, og om ordinær leie av jordbruksareal (ren jordleie). 

Departementet oppfatter at Stortinget ønsker at både eier av naboeiendommer med felles 

grense og den som har "forpaktet", altså leid areal på en nærliggende eiendom, bør kunne 

sikre seg tilleggsjord uten at det kreves samtykke til deling eller konsesjonsplikt. Fordeler og 

ulemper ved bruk av leiejord i jordbruket er beskrevet i rapporten Leiejord- avgjørende for 

økt norsk matproduksjon16. 

Skog kan ikke leies bort for lengre tid enn 25 år, og det er ikke vanlig at skog leies bort. Selv 

om den enkelte skogeiendommen ikke utgjør en rasjonell enhet, kan skogen likevel drives 

rasjonelt ved at entreprenører og tømmerkjøpere får med flere skogeiere på en skogsdrift. 

Spørsmålet om forpakting som er tatt opp i Stortingets anmodning har dermed bare praktisk 

betydning for jordbruksareal. Drøftingen og forslagene nedenfor gjelder av den grunn bare 

jordbruksarealer. 

På grunn av eierstrukturen i landet er tilgangen på leiejord av stor betydning for at mange 

eiendommer med jordbruksdrift kan drives på en kostnadseffektiv og rasjonell måte. 

Omfanget leiejord har økt gjennom mange år, mens eierstrukturen har ligget nokså fast. Den 

som over tid leier jord vil ofte tilpasse investeringer og drift i forhold til egen jord og 

                                                 
16 Landbruksdirektoratet, Rapport nr. 27/2015 – Utredning om drivepliktbestemmelsen og leiejordandelen i 

Norsk landbruk, 1. juli 2015. 
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leiearealet samlet. Ut fra et langsiktig perspektiv kan det være viktig for leietaker å få 

mulighet til å kjøpe den leide jorda. Det er derfor behov for virkemidler for å stimulere til at 

leietaker kan få kjøpt jorda og dermed oppnå en varig styrking av driftsenheten sin. 

Endringen av jordloven § 12 i 2013 hadde bl.a. som formål å gjøre det enklere å få samtykke 

til slike fradelinger. Et unntak fra delingsbestemmelsen i tråd med forslaget som er skissert i 

kapittel 4.5.2.1 og 4.5.2.2, åpner ytterligere for slike fradelinger. Forutsetningen i kapittel 

4.5.2.2 om felles eiendomsgrense kan likevel føre til at unntaket ikke vil få anvendelse for 

mange av dem som leier jord.  

Hvis jordbruksarealet har vært leid bort over en forholdsvis lang tidsperiode til samme 

leietaker, er det et tegn på at det er driftsmessige gevinster ved å drive jordbruksarealene som 

leies og eies samlet. Det kan også innebære at det leide arealet inngår som en integrert del av 

leietakers driftsenhet både med hensyn til hvilke investeringer som er gjort i driften, og med 

hensyn til gjennomføringen av driften. Dette er forhold som taler for å utvide unntaket fra 

delingsbestemmelsen slik at overdrager også får anledning til å beholde tunet ved 

overdragelse av tilleggsjord til leietaker selv om eiendommene ikke grenser til hverandre. 

Etter departementets vurdering er et vilkår om forutgående leietid en enklere måte å avgrense 

kretsen av dem som skal omfattes av et unntak fra delingsbestemmelsen enn å fastsette at 

unntaket skal baseres på en rekke detaljerte regler om eiendommenes beliggenhet i forhold til 

hverandre, se drøfting av dette i kapittel 4.5.1.2 og kapittel 4.5.4.2. Forslaget innebærer at det 

må tas stilling til hvor lang tid leieforholdet må ha pågått for at fradeling av arealet skal 

kunne falle inn under unntaket fra delingsbestemmelsen. Etter departementets vurdering er en 

forutgående leietid på fem år hensiktsmessig. Departementet foreslår et vilkår om 

forutgående leietid på minst fem år og et vilkår om at leieavtalen skal være skriftlig, jf. 

lovforslaget jordloven § 12 a første ledd nr. 2 bokstav b. 

Forslaget til løsning tar utgangspunkt i det departementet oppfatter som intensjonen med 

Stortingets anmodningsvedtak, men er ikke en direkte oppfølging av det Stortingets 

anmodninger. Departementets forslag er imidlertid enklere, og dermed lettere for både 

forvaltningen og brukerne å praktisere enn detaljrike regler om avstand som er drøftet i 

kapittel 4.5.2.2.  

4.5.3 Vilkår for unntak fra konsesjonsplikt 

Departementet foreslår at et unntak fra konsesjonsplikt ved erverv av tilleggsjord og -skog 

må bygge på de samme forutsetningene som vilkårene for å fastsette unntak fra 

delingsbestemmelsen. Det innebærer at ervervet bare kan skje konsesjonsfritt hvis eieren skal 

selge hele eiendommen til samme erverver (eller erververe hvis eiendommen er i sameie), 

eventuelt med unntak av tunet, som tilleggsjord eller -skog til andre bruk. På samme måte 

som ved unntaket fra delingsbestemmelsen, må erververen ha en eiendom fra før som kan gi 

en viss næringsmessig avkastning. I lovutkastet er det lagt til grunn at eiendommen må ha 

mer enn 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog. Det må foreligge skriftlig 

avtale som dokumenterer at vilkårene er oppfylt. Erververs eiendom må grense til den 

eiendommen som overtas med mindre erverver har leid jordbruksarealet som skal overtas 

med skriftlig kontrakt og drevet det som tilleggsjord til sin eiendom i minst fem år. Gjelder 

ervervet jordbruksareal, må erverver dessuten ha oppfylt driveplikten etter jordloven § 8 for 
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at ervervet skal unntas fra konsesjonsplikt, jf. lovforslaget konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 

6 og 7 og § 5 nytt fjerde ledd. 

4.5.4 Ulovlig deling eller manglende konsesjon  

4.5.4.1 Kontroll av at vilkårene for deling og konsesjonsfrihet er til stede 

Departementet legger til grunn at stortingsflertallet ønsker å beholde delingsbestemmelsen i 

jordloven og konsesjonsplikten ved erverv av landbrukseiendom. Dette gjør det nødvendig å 

føre kontroll med sikte på å hindre ulovlige fradelinger, og kontroll med hvem som skal få 

overta landbrukseiendom. Slike regler om kontroll er etablert i gjeldende regelverk, se omtale 

i kapittel 4.2.1, 4.2.2 og kapittel 5.7.  

Forslagene til unntak fra søknadsplikt i kapittel 4.5.1 og 4.5.2 inneholder vilkår som har som 

formål å kanalisere den solgte eiendommen til bestemte kjøpere. Reglene åpner for at bruken 

av tunet på eiendommen endres for eksempel til en ren bolig eller fritidsbruk. De legger 

samtidig til rette for å oppnå en så god rasjonalisering som mulig. Formålet med vilkårene er 

samtidig å hindre at gjenværende eiendom etter fradeling og salg blir vanskelig å drive på en 

tjenlig måte. Produksjonsgrunnlaget på slike eiendommer vil ofte bli utnyttet svakt, og 

eiendommene får dermed liten næringsmessig betydning. Dette vil kunne ha negativ 

betydning for produksjonen av mat og trevirke, og kan også over tid få betydning for 

jordvernet.  Med mindre det foreligger et effektivt kontrollsystem, åpner unntakene fra deling 

og konsesjonsplikt for at eiendommene splittes opp uten at en oppnår den tilsiktede 

rasjonaliseringsgevinsten. 

Når eieren av en landbrukseiendom velger å dele eiendommen, vil det i de fleste tilfeller være 

nødvendig å opprette en ny grunneiendom, enten for det arealet som skal selges videre, eller 

for arealet som eieren ønsker å beholde selv. Kapittel 4.2.1.3 inneholder en beskrivelse av 

relevante regler som gjelder ved oppretting av ny grunneiendom. Kontroll med om det 

foreligger dokumentasjon for delingssamtykke etter jordloven er en del av den kommunale 

bygningsmyndighets samordningsoppgave etter plan- og bygningsloven § 21-5. Kontrollen er 

imidlertid en enkel dokumentasjonskontroll, som ikke skal omfatte vurderingen av om de 

lovbestemte vilkårene for unntakene fra delingsbestemmelsen er oppfylt. Kontrollen er heller 

ingen absolutt sperre mot at kommunen kan tillate å opprette en ny grunneiendom selv om 

vilkårene for unntaket fra delingsbestemmelsen ikke er oppfylt. Dette innebærer at 

overdragelsesprosessen som partene har satt i gang kan gå videre for eksempel ved at det 

kreves oppmåling og matrikulering selv om vilkårene for unntak ikke er oppfylt. 

Etter tinglysingsloven § 12 a tredje ledd kan overdragelse av en rettighet som er omfattet av 

delingsbestemmelsen ikke tinglyses med mindre det er gitt delingssamtykke. Etter 

konsesjonsloven § 15 kan erverv som krever konsesjon verken tinglyses eller matrikkelføres 

med mindre konsesjon er gitt. Eventuelle unntak fra konsesjonsplikten dokumenteres overfor 

tinglysingsmyndighetene ved en egenerklæring om konsesjonsfrihet fra den nye erververen. 

Egenerklæringen må være bekreftet av kommunen. Kommunen må også bekrefte at deling av 

eiendom som består av flere matrikkelnummer ikke medfører deling av driftsenhet etter 

jordloven § 12. Når ervervet tinglyses, har selger normalt gjennomført deling av 

eiendommen, og denne kontrollen med om delingen er lovlig skjer på et sent tidspunkt i 

overdragelsesprosessen. Dette kan gjøre det vanskelig å fange opp fradelinger i strid med 

regelverket. Dette taler for at kontrollen med at vilkårene for deling er oppfylt bør skje på et 
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tidligere tidspunkt i overdragelsesprosessen enn ved tinglysingen. Det er vanskelig å 

reversere en oppmålingsforretning/deling som har skjedd uten nødvendige tillatelser når den 

fanges opp på tinglysingstidspunktet. Departementet kan imidlertid ikke ut over den 

oppgaven kommunen som bygningsmyndighet allerede har som samordningsorgan i 

forbindelse med søknad om deling etter plan- og bygningsloven § 21-5 se egnede alternativ 

til kontroll som kan fange opp deling etter jordloven før det har foregått en oppmåling og 

matrikkelføring. Vi ber høringsinstansene om eventuelle innspill til alternative løsninger. 

For å legge til rette for tinglysingskontroll etter tinglysingsloven § 12 a tredje ledd, må 

kommunen som landbruksmyndighet sørge for den dokumentasjonene som trengs for at 

kartverket skal kunne gjennomføre tinglysing av overdragelsen. Denne kontrollen trer 

istedenfor delingsbehandlingen. Kommunen må i den forbindelse kontrollere at det foreligger 

en skriftlig avtale om salg av tilleggsjord til en kjøper som har eiendom med grense til den 

kjøpte eiendommen og at hele eiendommen med unntak av tun overdras. Avtalen må legges 

fram for kommunen. Dersom det dreier seg om salg av tilleggsjord til en som leier arealet fra 

før, og hvis eiendom ikke grenser til selgers eiendom, må kommunen kontrollere at leietaker 

har leid eiendommen på skriftlig kontrakt i minst fem år forut for overtakelsen. 

Til hjelp for den praktiske gjennomføringen av kontrollen mener departementet at det bør 

utarbeides et egenerklæringsskjema som overdrager plikter å fylle ut og sende til kommunen 

sammen med avtalen om overdragelse og kravet om å opprette ny grunneiendom. 

Departementet foreslår at det innføres en hjemmel for slik egenerklæring, se lovforslaget 

jordloven § 12 a fjerde ledd.  

Hvis arealet som skal deles fra allerede har et eget matrikkelnummer, har selger ikke behov 

for å opprette en ny grunneiendom for å gjennomføre delingen. Dette vil være situasjonen for 

en del landbrukseiendommer for eksempel hvor eiendommen består av flere selvstendige 

eiendommer som drives under ett, eller hvor det er kjøpt tilleggsjord eller -skog. Det 

foreligger ingen oversikt som viser hvor mange eiendommer det kan gjelde for. Kontrollen 

med at vilkårene for å dele fra uten delingsbehandling kan i disse tilfellene ikke fanges opp 

av regelen i plan- og bygningsloven. Forslagene til nye unntaksbestemmelser innebærer at 

dagens egenerklæringsskjema etter konsesjonsloven må utvides til også å omfatte de nye 

vilkårene for unntak. Dette er en endring som ikke krever lovendring.     

4.5.4.2 Kontroll med forutgående leietid 

Vilkåret om forutgående leietid i kapittel 4.5.2.3 reiser særlige spørsmål i 

kontrollsammenheng. Årsaken til dette er at vilkåret forutsetter at kommunen må ha 

kunnskap om hvor lang tid erververen har leid jordbruksarealet. Slik kunnskap er nødvendig 

for at kommunen skal kunne ta stilling til om overdragelsen er innenfor eller utenfor unntaket 

fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten.  

Både eier og leier har en plikt etter forpaktingsloven § 1 til å melde fra til kommunen om leie 

av jordbruksareal uten hus (såkalt ren jordleie) hvis leiearealet er over 5 dekar. Bestemmelsen 

fastsetter ikke noe om innholdet i meldingen, eller på hvilken måte den skal gis. Den 

inneholder heller ingen sanksjoner for det tilfelle at kommunen ikke får melding om 

leieforholdet. I kapittel 6.5.3 har departementet bl.a. foreslått at denne bestemmelsen flyttes 

til jordloven § 8 andre ledd og at eier får plikt til å sende kopi av leieavtalen til kommunen. 

Departementet legger til grunn at forslaget i jordloven § 8 andre ledd annet punktum gir 

kommunene mulighet til å få kunnskap om hvor lang tid erververen har leid jordbruksarealet. 
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Se omtale av forslaget i kapittel 6.5.3. For å unngå uklarheter og unødige prosesser om 

leietidens varighet, bør det etter departementets syn lovfestes at leietiden regnes fra det 

tidspunktet kopi av leieavtalen er sendt kommunen i tråd med forslaget i jordloven § 8 andre 

ledd. En slik regel vil gjøre det enkelt å konstatere at vilkåret om leietid er oppfylt. 

Alternativet til en slik regel vil være at kommunen og partene må foreta en vurdering av 

realitetene, og for eksempel bygge på opplysninger som er gitt i forbindelse med søknad om 

produksjonstilskudd. Etter forskrift om produksjonstilskudd er det foretaket som driver 

arealene som kan søke om produksjonstilskudd. Det vi si at kommunen kan kontrollere om 

foretaket som leiertaker driver har mottatt produksjonstilskudd og følgelig har drevet arealet 

på den aktuelle landbrukseiendommen. I praksis kan opplysningene fra søknad om 

produksjonstilskudd gi nokså klare indikasjoner på hvor lang tid leieforholdet har pågått, men 

de etterlater likevel en risiko for omgåelser fordi foretaket ikke nødvendigvis er identisk med 

leietakeren. Dette kan gjøre det uklart om det er plikt til å søke samtykke til deling og 

konsesjon eller ikke, samtidig som det også innebærer en risiko for omgåelser. En slik 

løsning vil være uheldig for partene og det kan hemme omsetningen av landbrukseiendom. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn en regel om at forutgående leietid regnes fra det 

tidspunktet kopi av leieavtalen er sendt kommunen etter jordloven § 8, se lovforslaget 

jordloven § 12a første ledd nr. 3 og konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 7. Regelen innebærer 

at dersom eieren ikke har sendt kopi av leieavtalen, anses vilkåret om forutgående leietid ikke 

som oppfylt selv om realiteten ved nærmere gransking viser at det har pågått et leieforhold.   

Departementet foreslår også en overgangsbestemmelse som innebærer at leietiden regnes fra 

det tidspunktet eier eller leier har gitt melding til kommunen etter forpaktingsloven slik den 

lyder i dag. Overgangsbestemmelsen innebærer at leietid forut for ikrafttredelse av nye regler 

kan gi grunnlag for unntak fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten, jf. lovforslaget 

overgangsbestemmelsene nr. 4. 

4.5.4.3 Privatrettslige forhold 

Er den aktuelle avtalen omfattet av unntakene fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten, 

byr reglene i tinglysingsloven § 12 a tredje ledd og konsesjonsloven § 15 ikke på problemer 

for partene. Er avtalen i strid med ett eller flere vilkår, innebærer bestemmelsene at 

erververen verken kan få matrikkelført eller tinglyst sin rett etter avtalen. Partene vil dermed 

få problemer med å gjennomføre avtalen. Det kan føre til at partene velger å reforhandle 

avtalen og endre den, heve kjøpet, eller lar avtalen bli liggende uavklart uten at den 

gjennomføres. I rettspraksis17 er det lagt til grunn at ulovlig deling får følger for mulighetene 

for å gjennomføre avtalen selv om ny eier har tiltrådt bruken av eiendommen flere år 

tidligere, eller har overdratt parsellen videre til tredjemann. En ulovlig fradeling kan følgelig 

få store konsekvenser for de involverte også lenge etter at avtalen er inngått og gjennomført, 

og det kan også få konsekvenser for senere erverv.  

4.6 Noen konsekvenser av forslagene 

Forslagene om unntak fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten vil føre til færre 

reguleringer ved fradelinger og erverv. Det er ikke mulig å anslå hvor mange det vil kunne 

dreie seg om i tall eller statistikk, men det potensielle omfanget er stort.  

                                                 
17 Dom i Borgarting lagmannsrett datert 6. november 2014 LB-2014-179762 
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Et unntak fra delingsbestemmelsen gir eieren større valgmuligheter ved gjennomføringen av 

salget sammenlignet med dagens regler. Eieren får dermed større rådighet over eiendommen 

sin. Eieren kan velge å legge opp en overdragelse i tråd med vilkårene i unntaket, eller velge 

andre løsninger og som da vil kreve delingssamtykke på samme måte som i dag. Velger han 

det siste alternativet skal kommunen etter lovendringen i 2013 ved behandlingen bl.a. legge 

vekt på hensynet til den som kjøper tilleggsjord, og det er et forhold som kan tilsi at det gis 

samtykke. Oppfyller avtalen om salg vilkårene for unntak, vil det ikke lenger være 

landbruksmyndighetene som tar stilling til hva som er den mest tjenlige framtidige bruken av 

eiendommen, men eieren selv. 

Et unntak fra konsesjonsplikten kan bl.a. føre til at mer tilleggsjord kommer på salg. Hvor 

attraktiv løsningen vil være for den enkelte eier, vil trolig avhenge av hvilken nettogevinst 

som kan oppnås ved å dele fra. Reglene om priskontroll innebærer allerede i dag at det kan 

gis et påslag i prisen med inntil 50 % ved erverv av tilleggsjord. Dette må trekkes med ved 

beregningen av nettogevinsten. Kostnadene ved å gjennomføre fradeling, matrikkelføring og 

oppmåling kan utgjøre store beløp, og vil også redusere gevinsten for selger. Forskning viser 

ut over dette at det er andre årsaker enn pris som gjør at mange eiere ikke ønsker å selge 

landbrukseiendommen18.  

Departementet legger likevel til grunn at unntakene fra delingsbestemmelsen og 

konsesjonsplikten kan føre til at flere eiere vil ønske å benytte mulighetene unntakene åpner 

for. Det kan øke utbudet av jord og skog og styrke næringsdriften på eksisterende 

landbrukseiendommer. Større utbud kan også bidra til at den som har behov for tilleggsjord 

eller -skog lettere får tilgang på areal. Når det ikke er nødvendig med konsesjon, vil 

erververen dessuten ha større forutberegnelighet mht. om ervervet kan gjennomføres.  

Forslagene om unntak bygger på at den som allerede eier en landbrukseiendom gis et fortrinn 

ved omsetning av tilleggsjord og -skog. Fortrinnet gjelder først og fremst lokale eiere som har 

eiendommer som grenser til den eiendommen som skal selges, og de som leier eiendommer i 

nærheten. Forslagene innebærer samtidig at eiere som oppfyller driveplikten sin ved bortleie 

og bor et annet sted, vil ha det samme fortrinnet til erverv av tilleggsareal som andre lokale 

eiere. Forslagene kan også føre til at de som ikke eier landbrukseiendom fra før, kan få større 

vanskeligheter med å få kjøpt landbrukseiendom enn i dag. 

Selv om mer tilleggsjord og -skog kan komme på salg, gir forslagene ikke sikkerhet for at 

ervervet vil føre til driftsmessig gode løsninger eller mer rasjonelle eiendommer. 

Eiendommer som grenser til hverandre langs et fjellområde eller utmarksområde vil ikke 

nødvendigvis få mer rasjonell jordbruksdrift ved at de får én eier. Skogsdriften blir heller 

ikke mer rasjonell ved at man erverver en jordbruksenhet som grenser til eiendommen. 

Forslaget fører dessuten til at en eiendom som består av flere parseller med noe avstand 

mellom, kan kjøpe tilleggsareal som også består av flere parseller. Resultatet kan derved bli 

en driftsenhet hvor det er stor avstand mellom enkelte deler. Forslagene øker dessuten 

                                                 
18 Flemsæther, Storstad og Kroken (2011): Det handler om følelser. 45 % av eierne som ikke bodde på 

eiendommen sin oppga at det var uaktuelt å selge den uavhengig av hvilken pris de ville få ved eventuelt salg. 

Det ble vist til at forhold knyttet til lov og regelverket, som boplikt, prisregulering og kommunale 

reguleringsplaner var av underordnet betydning for at ubebodde eiendommer ikke legges ut for salg, men at det 

er følelsesmessige grunner til at eiendommene forblir i eiers eie. 
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risikoen for at det kan oppstå drifts- og miljømessige ulemper som en følge av fradeling av 

tun og våningshus.  

Forslagene til unntak fra delingsbestemmelsen åpner også for at en odelsberettiget velger å 

løse det fradelte tilleggsarealet på odel. Hvis tun og bygninger ikke følger med ved ervervet 

og selger heller ikke velger å selge det separat samtidig, kan odelsløsningen bare gjøres 

gjeldende for tilleggsarealet. Det oppstår i slike tilfeller en selvstendig landbrukseiendom 

hvor det heller ikke vil være boplikt.     

Når det gjelder boplikt, fører forslaget om unntak fra konsesjonsplikt til at kommunen ikke 

får vurdert om det burde vært satt vilkår om boplikt ved ervervet.  Dersom eiendommene blir 

mer rasjonelle gjennom salget, kan det imidlertid føre til bedre næringsmessig inntjening slik 

at sannsynligheten for at noen vil bo på eiendommen og drive den kan øke. Fradeling av tun 

med bolighus i landlige omgivelser legger også til rette for at huset kan bli brukt til 

boligformål av en opprinnelig eller ny eier.  

Forslagene til unntak fører ut over dette til at reglene knyttet til deling og overdragelse av 

landbrukseiendom blir mer kompliserte enn de er i dag. Kommunene vil dermed få 

utfordringer med gjennomføring av veiledning og kontroll. 
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5 Fradeling av tomter 

5.1 Bakgrunn for forslaget 

For å bidra til forenkling av regelverket, redusere byråkratiet og gi den enkelte bonde større 

råderett over egen eiendom foreslår Landbruks- og matdepartementet en endring i jordlovens 

bestemmelser om deling av landbrukseiendom. Forslaget innebærer et unntak fra 

delingsbestemmelsen ved fradeling av tomter til bolig, fritidshus og naust. Forslaget har ikke 

tilknytning til Stortingets anmodningsvedtak, jf. omtale i kapittel 1.1.1. 

Forslaget behandles imidlertid i samme høringsprosess som Stortingets anmodningsvedtak 

fordi de retter seg mot de samme høringsinstansene, og at de også gjelder de samme 

lovbestemmelsene som omfattes av stortingsflertallets forslag til endringer.  

5.2 Statistikk 

Som nevnt i kapittel 4.2.1.5 er det for tidlig å si noe om effekten av de endringene i 

delingsbestemmelsen som ble gjennomført i 2013. Statistikken viser imidlertid at det gis noe 

færre avslag enn tidligere, jf. kapittel 4.2.1.5. I 2012 var avslagsprosenten ca. 9, i 2014 var 

den redusert til 6,919.  

KOSTRA-rapporten viser bare formålet med delingssøknadene når formålet er bosetting eller 

tilleggsjord. Det er følgelig ikke mulig å skille ut hvor mange av sakene som gjaldt fradeling 

av tomter.  

5.3 Gjeldende rett - tilgrensende lovverk 

Det er gjort rede for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 i kapittel 4.2.1.  

5.3.1 Jordloven § 9  

Etter jordloven § 9 må dyrka jord ikke brukes til formål som ikke tar sikte på 

jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må heller ikke disponeres slik at den ikke er egnet til 

jordbruksproduksjon i framtiden. Det kan dispenseres fra forbudet. Det er fastsatt i § 12 andre 

ledd at dersom det i tilknytning til en søknad om deling etter jordloven § 12 er nødvendig 

med samtykke etter jordloven § 9, kan det ikke gis samtykke til deling etter jordloven § 12 

før det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 

5.3.2 Plan- og bygningsloven 

Reglene om omdisponering og deling i jordloven gjelder ikke for områder som i 

reguleringsplan er lagt ut til andre formål enn landbruk eller hensynssone som med tilhørende 

bestemmelser fastlegger faresone etter plan- og bygningsloven § 12-6, jf. jordloven § 2. Det 

er heller ikke nødvendig med samtykke dersom det aktuelle området i bindende arealdel av 

kommuneplanen er lagt ut til bebyggelse og anlegg eller dersom det er lagt ut til landbruks-, 

natur- og friluftsområde samt reindrift (LNF-R) der formålet med fradelingen er i samsvar 

                                                 
19 Kilde: KOSTRA-rapport for 2012 og 2014 
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med bestemmelser om spredt utbygging som forutsetter reguleringsplan før deling og 

utbygging kan skje. 

Etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m er det i utgangspunktet 

søknadsplikt og krav om tillatelse fra kommunen ved "opprettelse av ny grunneiendom, ny 

anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan 

gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkellova." Det vil si at en søknad om 

fradeling til tomter i et LNFR-område skal vurderes både etter jordloven og etter plan- og 

bygningsloven. Dersom tiltaket omfattes av unntaket fra virkeområdet i jordloven § 2, er det 

imidlertid kun krav om behandling etter plan- og bygningsloven. 

Søknad etter plan- og bygningsloven om tillatelse til fradeling av tomt kan innvilges dersom 

kommunens arealplan for det aktuelle området angir underformålet areal for spredt bolig-, 

fritids- eller næringsbebyggelse mv., jf. plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 5 b). Det åpnes da 

for tillatelser gjennom behandling av enkeltvise søknader eller reguleringsplaner når 

formålet, bebyggelsens omfang og lokalisering, er nærmere angitt i arealplanen, jf. plan- og 

bygningsloven § 11-11 nr. 2.  

Kommunens vurdering av fradelingssøknader, vil ta utgangspunkt i de hensynene plan- og 

bygningsloven skal ivareta. Plan- og bygningsloven § 3-1 supplerer lovens 

formålsbestemmelse og lister opp en rekke oppgaver og hensyn som skal legges til grunn for 

planlegging etter loven.  

Det følger av § 3-1 bokstav b) at planer etter denne lov skal "sikre jordressursene, kvaliteter i 

landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer." Kommunen skal vurdere at disse 

hensynene ivaretas gjennom helheten i planleggingen.     

Dersom kommunens arealplan ikke åpner for areal for spredt bolig-, fritids- eller 

næringsbebyggelse mv., må grunneier søke om dispensasjon etter plan- og bygningsloven       

§ 19-2. Rammene for kommunens skjønnsutøvelse i dispensasjonssøknader reguleres etter 

denne bestemmelsen.  

Plan- og bygningsloven § 1-8 omhandler forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Det 

framgår av første ledd at det i 100-metersbeltet langs sjøen og vassdrag skal tas særlig hensyn 

til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

5.4 Behov for endringer 

Regjeringen har i Sundvolden-plattformen understreket at eiendomsretten er en 

grunnleggende rett som bør styrkes. Som ledd i dette arbeidet, vil regjeringen styrke bondens 

rett til å disponere over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer. Andre viktige 

mål er enklere regler og mindre byråkrati.  

Utgangspunktet for jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom det ikke går ut over de 

interesser bestemmelsen skal verne om. Dersom det av hensyn til delingsbestemmelsens 

formål ikke er nødvendig med søknadsplikt, mener departementet at det er gode grunner for å 

vurdere et unntak fra søknadsplikten.  

Behovet for søknadsbehandling er etter departementets syn, avhengig av hva slags areal som 

skal fradeles. 
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Etter departementets mening kan det lempes på bestemmelsen der fradeling gjelder mindre 

arealer som ikke omfatter den produktive jorda. En slik endring vil kunne gjøres uten at 

viktige arealressurser går tapt. Et slikt unntak fører til at grunneiers frihet styrkes slik at han 

eller hun selv kan velge hvordan ressursene disponeres.  

5.5 Departementets vurderinger og forslag 

5.5.1 Utgangspunkt 

Målet med forslaget er å styrke grunneierretten ved å gjøre det enklere for grunneieren å dele 

fra areal på sin eiendom. Samtidig må formålet med delingsbestemmelsen og jordlovens 

formål for øvrig, fortsatt ivaretas. Ved avgjørelse av en delingssak etter jordloven skal det 

legges vekt på om deling legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur. I vurderingen 

inngår bl.a. hensynet til vern av arealressursene og om deling kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Et unntak fra søknadsplikten må derfor sikre 

at disse hensynene blir ivaretatt på en god måte. Unntaket bør også bidra til forenklinger for 

forvaltningen. Fordi forslaget innebærer et unntak fra reglene, dvs. en rettighet for grunneier, 

må det gis klare rammer slik at både grunneier og forvaltning enkelt kan ta stilling til om en 

er innenfor unntaket. Forslaget bygger på disse forutsetningene  

Forslaget innebærer ingen endring i reglene om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. 

5.5.2 Avgrensning av unntaket – formålet med fradelingen 

Departementet foreslår å unnta tomt til bolig, fritidshus eller naust fra søknadsplikt om deling 

etter jordloven. 

Tomt til bolig eller fritidshus skal i forslaget forstås på samme måte som konsesjonsloven § 4 

som er utdypet i rundskriv M-2/2009 kapittel 6.1.1:  

Med enkelt boligtomt eller tomt til fritidshus forstås (…) en ubebygd tomt som kan 

bebygges med ett hus med en, eller høyst to boligenheter. Erverv av tomter til andre 

formål, for eksempel forretningsformål, faller utenfor (…) Med fritidshus forstås 

sportshytter, sommerhus, kolonihagehus og lignende. 

Forslaget innebærer også at det gjøres unntak for tomt til naust. I forbindelse med en bolig- 

eller fritidstomt kan det være behov for selvstendig tomt til naust. Naustet er en enkel 

bygning som ikke kan oppføres på bolig- eller fritidstomt, og som ligger i strandsonen ved sjø 

eller vassdrag. Andre enkle bygninger som danner et naturlig supplement til bolig- eller 

fritidsfunksjonen, for eksempel en garasje eller uthus, er det i motsetning til naustet, normalt 

mulig å oppføre på selve bolig- eller fritidstomta. Departementet oppfatter derfor at naust står 

i en særstilling.  

Departementet legger til grunn at et naust er en bygning i strandsonen som skal brukes til 

oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og annet, og som ikke skal brukes til beboelse (fritids- 

eller helårsbeboelse).  
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5.5.3 Avgrensning av unntaket – hensynet til vern av eiendommens 

arealressurser 

Ønsket om å verne eiendommens arealressurser er et viktig hensyn som skal ivaretas 

gjennom jordlovens delingsbestemmelse.  

Begrepet «arealressurser» omfatter ulike ressurser slik som jord, skog, bygninger eller retter, 

jfr.  jordloven § 1. Departementet viser til omtale av begrepet i Prop. 127 L (2012-2013) 

Endringar i jordlova i kapittel 7 Spesialmerknader til lovforslaget: 

Det er «arealressursane» på eigedomen som er omfatta av delingsføresegna som er gitt eit 

vern. Omgrepet omfattar ulike ressursar anten dei består av jord, skog eller bygningar eller 

rettar. Omgrepet omfattar òg ressursar som kan kome til nytte i samband med verksemd 

som naturleg grensar til landbruk, for eksempel turisme eller anna tilleggsnæring. 

Vurderinga av kva for ressursar som er aktuelle må ta utgangspunkt i dei langsiktige 

verknadene for eigedomen og inntekta frå han ved å dele frå areal eller bygningar. Det har 

ikkje nemnande vekt kva som er privatøkonomisk mest lønsamt for eigaren. 

5.5.3.1 Ubebygde arealer 

Dyrka jord er grunnlaget for all matproduksjon i landbruket. Norge har et svært begrenset 

dyrka areal siden bare 3 prosent av det samlede arealet er jordbruksareal. Ved behandlingen 

av regjeringens jordvernstrategi vedtok Stortinget 8. desember 2015 å fastsette det årlige 

målet for omdisponering av dyrka mark til under 4000 dekar. Stortinget viser til at det i et 

langsiktig perspektiv ar viktig å ta vare på dyrka mark som en viktig nasjonal ressurs. 

Departementet legger på denne bakgrunn til grunn at spørsmålet om fradeling av dyrka areal 

bør vurderes av kommunen og ikke bare av eieren selv. 

Departementet foreslår derfor at unntaket for søknadsplikt ikke skal gjelde tomter som består 

av jordbruksareal. 

Begrepet "jordbruksareal" som er brukt i forslaget omfatter de samme arealkategoriene som i 

jordloven § 8 om driveplikt. Begrepet tilsvarer begrepet "dyrka jord" i jordloven § 9, og 

omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er definert i AR520. 

En landbrukseiendom består oftest også av andre ressurser enn jordbruksareal. Det kan for 

eksempel være produktiv skog, utmarksbeite, eller annen utmark. Til tross for at slike arealer 

også er ressurser for eiendommen som kan gi inntekter, har arealene etter departementets syn 

ikke den samme landbruksmessige betydning per arealenhet som jordbruksarealet. Det vises i 

denne sammenheng også til at forslaget gjelder tomter av begrenset størrelse, se kapittel 

5.5.3.4. Departementet legger derfor til grunn at det bør være opp til eieren selv å bestemme 

om det skal fradeles andre arealer av begrenset størrelse. Det er grunn til å regne med at 

eieren tar fornuftige valg ut fra egne vurderinger.  

Departementet mener at en avgrensning knyttet til jordbruksareal vil gi en rimelig klar ramme 

for et unntak, selv om det også for slike arealer kan oppstå tvilstilfelle, for eksempel ved 

kantsonearealer og gjengroingsarealer. 

                                                 
20 AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem for markslag som oppdateres kontinuerlig og inngår i en felles 

kartdatabase. 
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5.5.3.2 Forholdet til jordloven § 9 

Fradeling kan også gjelde dyrkbar jord. Etter jordloven § 9 må dyrkbar jord ikke disponeres 

slik at den ikke lenger er egnet til jordbruksproduksjon i framtiden. Det vil derfor være 

nødvendig med omdisponeringstillatelse etter jordloven § 9 når slikt areal skal brukes til 

annet enn jordbruksformål. I rundskriv M-1/2013 er definisjonen på dyrkbar jord areal som 

ikke er fulldyrka, men som kan fulldyrkes til lettbrukt og mindre lettbrukt fulldyrka jord, og 

som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord kan i henhold til 

AR5 bestå av bl.a. på skog, åpen fastmark og myr, dvs. på areal som departementet i 

utgangspunktet mener ikke skal omfattes av søknadsplikt etter delingsbestemmelsen.  

Jordloven § 12 andre ledd fastsetter at samtykke til deling ikke kan gis uten at det er gitt 

samtykke til omdisponering etter § 9 der dette kreves. Denne bestemmelsen gjelder ikke der 

det er gjort unntak fra søknadsplikt etter bestemmelsen. 

Departementet mener at dyrkbar jord også er en viktig ressurs for framtidig matproduksjon. 

Siden unntaket fra søknadsplikten kan omfatte dyrkbar jord, mener departementet at det ikke 

bør fradeles tomter uten at omdisponering etter § 9 er vurdert. Hvis delingen også omfatter 

dyrkbar jord, foreslår departementet at unntaket fra søknadsplikt bare skal gjelde dersom det 

er gitt omdisponeringstillatelse etter § 9. 

5.5.3.3 Bebygde arealer  

Bygningene på en landbrukseiendom dekker normalt et driftsmessig behov og fradeling av 

bygninger bør derfor behandles på vanlig måte etter jordloven. Departementet har vurdert om 

det er mulig å avgrense et unntak slik at det kunne omfatte enkelte bygninger av mindre 

betydning for eiendommen, men kan ikke se at det er mulig å utforme noen avgrensning som 

vil gi en klar regel som er enkel å praktisere.   

Departementet mener derfor at det fortsatt bør være søknadsplikt ved fradeling av bebygde 

tomter.   

Det vil likevel være mulig å fradele bygninger etter søknad, jf. endringene som ble gjort i 

jordloven § 12 i 2013, og som åpner for konkrete avveininger basert bl.a. på et utgangspunkt 

om at deling kan tillates dersom det ikke går ut over de interesser bestemmelsen skal verne 

om. 

Ved vurderingen av hva som anses som en ubebygd tomt viser departementet til hva som er 

sagt om dette i Ot. prp. nr.44 (2008-2009) Om lov om endring av lov om odelsretten og 

åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.: 

"Uttrykket bebygd eiendom har vært brukt i konsesjonsloven fra 1974 i tilknytning til hva 

som er konsesjonspliktig, og det er et innarbeidet begrep som har fungert i praksis. Det 

innebærer at det må stå en bygning på eiendommen. Bygningen kan for eksempel tjene til 

bolig, fritidshus, forretning, industri eller landbruksformål. Hva som ligger i begrepet 

bebygd må avgjøres konkret. Det er etter tidligere forvaltningspraksis bygget på uttalelser 

fra Ot. prp. nr.75 (1978-1977) s. 8 og Ot. prp. nr.74 (1981-1982) s. 19. Der er det lagt til 

grunn at dersom bebyggelsen er ubrukelig på grunn av alder eller forfall anses eiendommen 

som ubebygd. Det samme gjelder dersom det bare er gjort forberedelse til bygging slik som 

graving og utsprengning." 

Departementet mener denne definisjonen bør legges til grunn ved vurderingen av om en tomt 

etter forslaget er bebygd eller ikke.  
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5.5.3.4 Tomtestørrelse  

Hensynet til eiendommens arealressurser tilsier at unntaket bør ha en begrensning hva gjelder 

arealstørrelse, jf. departementets vurdering i kapittel 5.5.3.1. Departementet foreslår at 

unntaket avgrenses til å gjelde tomter som ikke er større enn 2 dekar. Et slikt areal vil i de 

fleste tilfeller være tilstrekkelig til bolig- og fritidsformål. 2 dekar samsvarer også med 

begrensningen i størrelsen for tomter som har unntak for konsesjonsplikt etter 

konsesjonsloven § 4.  

I enkelte tilfeller vil det være ønskelig med en større tomt. Slike tomter vil også kunne 

fradeles etter dagens regelverk, men departementet mener at det av ressurshensyn fortsatt bør 

være søknadsplikt ved fradeling av tomter over 2 dekar. 

5.5.3.5 Antall tomter  

Dersom grunneieren ønsker å dele fra flere enkelttomter samtidig, eller med noe tidsmessig 

mellomrom, vil det aktuelle tiltaket enten bli behandlet som en enkeltsøknad etter plan- og 

bygningsloven eller behandlet ved at det stilles krav om reguleringsplan basert på omfanget 

av tiltaket. Departementet mener derfor at omfanget av slike enkelttomter vil bli vurdert av 

kommunen som planmyndighet og at dette derfor vil hindre at slik enkeltutbygging vil bli for 

omfattende. Departementet mener derfor at det foreslåtte unntaket ikke trenger å begrenses 

hva gjelder antall tomter. En regel knyttet til antall tomter vil for øvrig komplisere 

regelverket.  

Departementet foreslår derfor ikke å regulere antall tomter som kan fradeles uten 

søknadsplikt etter jordloven. 

5.5.3.6 Adkomst til tomtene 

Dersom tomta krever ny adkomst, vil adkomsten ikke være omfattet av unntaket. Det vil 

derfor måtte søkes samtykke til deling for adkomsten på samme måte som i dag. Dersom det 

allerede er adkomst til tomta, vil spørsmålet om bruksrett også kunne utløse søknadsplikt 

etter gjeldende regelverk. Departementet foreslår ingen endring når det gjelder dette.  

5.5.4 Hensynet til drifts- og miljømessige ulemper 

Om deling vil kunne føre til drifts- og miljømessige ulemper er et hensyn som skal vurderes 

etter jordloven § 12. Begrepet "drifts- og miljømessige ulemper" er nærmere utdypet i 

forarbeidene og i rundskriv M-1/2013.  

Drifts- og miljømessige ulemper må vurderes både for eiendommen som deles og for andre 

landbrukseiendommer i området. Med driftsmessige ulemper menes blant annet dårlig 

arrondering av dyrka jord, eller at adkomsten til slikt areal blir vanskeligere. Videre kan tråkk 

og slitasje på jordbruksareal, eller at dyr på beite blir forstyrret, være driftsmessige ulemper. 

Også tomt som plasseres nær en driftsbygning kan gjøre bruken av bygningen vanskeligere.  

Formuleringen "miljømessige ulemper" tar sikte på konflikter mellom landbruket og andre 

interesser som følge av landbruksdriften. Det kan oppstå konflikter mellom de som driver en 

landbrukseiendom og de som eier en bolig- eller fritidseiendom. Dette gjelder særlig i 

områder med husdyrproduksjon. Årsaken til konflikten er ofte knyttet til støv, støy og lukt fra 

store fjøs, beitedyr, helge- og nattarbeid, men også bruk av driftsveier og utmark eller 

nydyrking av jord. Slike ulemper kan føre til krav om restriksjoner i driften ved offentlige 

påbud, eller fra en som utsettes for ulempen.  
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Departementet har vurdert om det i loven bør fastsettes vilkår for unntaket fra 

delingsbestemmelsen som tar sikte på å unngå drifts- og miljømessige ulemper. 

Departementet har i den forbindelse vurdert om unntaket bør begrenses til tomter som ikke 

ligger i nærhetet av tun eller jordbruksareal for å unngå drifts- og miljømessige ulemper for 

landbruket. Departementet mener som nevnt at unntaksregelen må være enkel å praktisere. 

En regel som tar opp i seg en tenkt "buffersone" vil føre til en avgrensing som departementet 

mener vil kunne bli vanskelig å praktisere. Siden forslaget er begrenset til tomter som ikke 

består av jordbruksareal, antar departementet at unntaket normalt vil gjelde tomter utenom de 

områdene hvor det er mest påregnelig at det vil oppstå drifts- og miljømessige ulemper av 

betydning.   

Departementet mener dessuten at eier selv er i stand til å vurdere de potensielle drifts- og 

miljømessige ulempene en deling vil ha for egen drift, og derfor vil unngå uheldige 

tomteplasseringer. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn ingen avgrensninger som tar sikte på å unngå 

drifts- og miljømessige ulemper.  

5.6 Oppsummering av forslaget 

Departement foreslår å lempe på delingsbestemmelsen i jordloven slik at fradeling av tomter 

ikke over 2 dekar ikke lenger krever søknad om deling etter jordloven. Unntaket foreslås 

under forutsetning av at den aktuelle tomta som ønskes fradelt  

 skal benyttes til bolig- eller fritidshus, eller naust, 

 ikke består av jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite) og  

 er ubebygd.   

Forslaget vil gi grunneier større råderett over sin eiendom samtidig som det fører til 

forenkling og mindre byråkrati. Forslaget ivaretar også viktige hensyn som begrunner 

delingsbestemmelsen i og med at jordbruksareal ikke er omfattet, og at hensynet til dyrkbar 

jord også ivaretas. Forslaget vil også gi rimelig klare rammer for et unntak. 

5.7 Kontroll 

Forslaget om unntak fra søknadsplikt ved fradeling av tomter inneholder noen avgrensninger 

som har som formål å verne om dyrka mark. Det er derfor nødvendig å føre kontroll med 

sikte på å hindre ulovlige fradelinger. Forslag til felles regler om kontroll er omtalt i kapittel 

4.5.4.1.  

Når eieren av en landbrukseiendom velger å fradele en tomt vil det være nødvendig å 

opprette en ny grunneiendom. Oppretting av ny grunneiendom krever etter plan- og 

bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m) søknadsbehandling og tillatelse fra kommunen. 

Kommunen har i den forbindelse en samordningsrolle etter plan- og bygningsloven § 21-5 

hvis tiltaket er betinget av tillatelse fra andre myndigheter. Kontroll med om det foreligger 

delingssamtykke etter jordloven er en del av kommunens samordningsoppgave etter denne 

bestemmelsen.  

Som omtalt i kapittel 4.5.4.1 kan en overdragelse av en rettighet som er omfattet av 

delingsbestemmelsen ikke tinglyses med mindre det er gitt delingssamtykke, jf. 
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tinglysingsloven § 12 a tredje ledd. Etter konsesjonsloven § 15 kan erverv som krever 

konsesjon verken tinglyses eller matrikkelføres med mindre konsesjon er gitt. Eventuelle 

unntak fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten dokumenteres overfor 

tinglysingsmyndighetene ved en egenerklæring om konsesjonsfrihet fra den nye erververen. 

Egenerklæringen må være bekreftet av kommunen som landbruksmyndighet.  

5.8 Endringer i konsesjonsloven som følge av forslaget 

Etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 er det unntak for konsesjon for ubebygde 

enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomta ikke er større enn 2 dekar og er godkjent 

fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Unntaket fra konsesjonsplikt forutsetter 

med andre ord at det både er foretatt en forutgående vurdering av fradeling  etter jordloven og 

en vurdering etter reglene i plan- og bygningsloven. Erverv av tomt som omfattes av forslaget 

om unntak fra søknadsplikt etter delingsbestemmelsen utløser derfor konsesjonsplikt med 

mindre erververen er i nær slekt med overdrageren, jf. konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1. 

Begrunnelsen for konsesjonsfrihet for tomter etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 er 

blant annet at de vurderingene som skal foretas ved konsesjonsbehandlingen er unødvendige 

fordi de langt på vei er gjort i forbindelse med fradelingen. Dette vil etter forslaget fortsatt 

være tilfellet for delingsbehandlingen etter plan- og bygningsloven, men det stiller seg 

annerledes ved fradeling etter jordloven fordi samtykke ikke lenger er nødvendig i alle 

tilfeller. Skulle unntaket fra konsesjonsfrihet fortsatt knyttes til et vilkår om delingssamtykke 

etter jordloven, vil en ikke oppnå den forenklingen som er et mål for forslaget om å unnta 

visse bolig- og fritidstomter samt naust fra delingsbestemmelsen i jordloven fordi erververen 

av tomta ble nødt til å søke konsesjon i stedet. Departementet mener det er naturlig at også 

tomter som er omfattet av det foreslåtte unntaket i jordloven skal kunne erverves 

konsesjonsfritt etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1. Departementet mener at unntaket 

fra konsesjonsplikt også bør gjelde for tomter til naust. For at ervervet skal være unntatt 

konsesjon, må det gjøres endringer i konsesjonsloven.  

Departementet foreslår at naust, på samme måte som bolig- og fritidshus, omfattes av 

unntaket i konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1. Videre foreslår departementet at fradelte 

tomter som ikke krever delingstillatelse, også omfattes av unntaket i konsesjonsloven § 4 

første ledd nr. 1.  

Konsesjonsfriheten foreslås å være betinget av at tomta blir bebygd innen 5 år, jf. 

konsesjonsloven § 4 andre ledd. 
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6 Driveplikt 

6.1 Bakgrunn for forslaget 

I Sundvolden-plattformen er det lagt til grunn at jordleieproblematikken og agronomien i 

norsk jordbruk skal gjennomgås med tanke på bedre avkastning på eksisterende areal.  Det 

fremgår også at regjeringen vil utrede praktiseringen og effekten av driveplikten og vurdere å 

oppheve den. 

I tråd med Sundvolden-plattformen fikk Landbruksdirektoratet i brev av 12. mai 2014 i 

oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å nedsette og lede en arbeidsgruppe som skulle 

vurdere problemstillinger knyttet til leiejord og driveplikt. Arbeidsgruppa avla rapport 1. juli 

2015: Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon.  

Departementets forslag om forenkling av driveplikten er i hovedsak en oppfølging av den 

delen av arbeidsgruppas rapport som gjelder forenklinger i drivepliktbestemmelsen. 

I rapporten blir det pekt på at det er nær sammenheng mellom eiendomsstruktur, 

bruksstruktur, driveplikt og andelen leiejord. Leiejordsandelen var i 2013 på 44 %. 

Arbeidsgruppa peker også på at leiejord har vært en avgjørende faktor for å effektivisere 

matproduksjonen, og at leiejord har vært viktig for produksjon av råvarer i jordbruket. 

Leiejordsandelen er et uttrykk for de tilpasningene som jordbruksbedriftene har gjort på 

bakgrunn av endringer i landbruks- og matpolitikken, etterspørselen i markedet, sosiale 

faktorer og teknologisk utvikling. Arbeidsgruppa mener det er grunnlag for en påstand om at 

leiejord er den viktigste årsaken til at jordbruksareal blir drevet. Det er ingen entydige funn i 

arbeidsgruppas arbeid som tyder på at det er store forskjeller i agronomi knyttet til eid og leid 

jord.  

Arbeidsgruppa mener videre at driveplikten bør videreføres, særlig fordi driveplikten har en 

normativ effekt som bidrar til å opprettholde drift på jordbruksarealene. Driveplikten er viktig 

for å sikre ressursgrunnlaget for økt matproduksjon og for at ressursgrunnlaget for framtidige 

generasjoner blir ivaretatt. Driveplikten gjør også jordbruksareal tilgjengelig for 

jordbruksbedrifter som ønsker å opprettholde eller øke driftsgrunnlaget. 

Arbeidsgruppa mener imidlertid at bestemmelsene om driveplikt bør forenkles. Av konkrete 

tiltak foreslår arbeidsgruppa blant annet at loven skal presisere at driveplikten er varig og 

knyttet til eieren av jordbruksarealet. Avtaler om leiejord bør fortsatt være skriftlige, men 

kravet til varighet på leieavtalene og kravet til driftsmessig gode løsninger foreslås tatt ut av 

loven. Manglende skriftlige avtaler kan, etter arbeidsgruppas forslag, følges opp overfor 

eieren som brudd på driveplikten.  

I arbeidsgruppas rapport blir det vist til at kravet om 10 års varighet for leieavtalene i liten 

grad blir fulgt opp. Gruppa uttaler at varigheten partene ønsker vil være avhengig av den 

produksjonen leietakeren skal ha på arealet. 10-års regelen gir for liten fleksibilitet og tar ikke 

høyde for at eier og leietaker har behov for individuell tilpasning.  

Arbeidsgruppas mindretall (Norges Bondelags representant) mener det er nødvendig å sikre 

et langsiktig ressursgrunnlag for de som lever av landbruket, særlig når det i tråd med 

Stortingets intensjoner er investert i utbygging og opprustning av driftsapparatet. Tilgang til 

tilstrekkelig areal kan i slike tilfelle være avgjørende både for finansiering av utbygging, og 
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for en rimelig inntjening til dekning av faste og variable kostnader, samt lønnsinntekter til 

bonden. Mindretallet understreker likevel at en ser behov for lemping av kravet om 

leieavtalenes varighet i enkelte produksjoner, særlig grønnsaksproduksjon og økologiske 

produksjoner. Dette behovet kan likevel ivaretas ved en regelverkstilpasning eller 

praksisendring spesifikt rettet mot slike produksjoner.  

Når det gjelder kommunens oppfølging av driveplikten, har arbeidsgruppa gjennomført en 

spørreundersøkelse i kommunene om drivepliktregelen. Undersøkelsen viser at det er 

utfordrende for kommunene å følge opp driveplikten og eventuelle brudd på denne. Svarene 

fra kommunene tyder videre på at både etterspørsel etter leiejord og regulering av lovverket 

er viktig for å opprettholde jordbruksarealet. Svarene tyder også på at driveplikten skaper en 

viktig sosial norm som forplikter eiere av landbrukseiendom til å sørge for drift på arealene 

uten at eieren nødvendigvis selv står for driften. Arbeidsgruppa antar at kommunene 

prioriterer å bruke tid på å følge opp at jordbruksarealet er i drift og å bidra til at 

jordbruksbedriftene har tilstrekkelig ressursgrunnlag, framfor å kontrollere formalitetene 

rundt regelverket. 

6.2 Reglene om driveplikt 

6.2.1 Historikk 

Bo – og driveplikten ble innført i 1974 i konsesjonsloven og odelsloven. Bo- og driveplikten 

var knyttet til ervervssituasjonen. Når nær slekt overtok en jord- og skogbrukseiendom 

konsesjonsfritt, var konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven betinget av han eller hun bosatte 

seg på eiendommen innen et år og selv bodde på eiendommen og drev den i minst 5 år. En 

odelsberettiget som overtok odelseiendom hadde tilsvarende bo- og driveplikt etter 

odelsloven. Der eiendommen ble overtatt ved odelsløsning var bo- og driveplikten på 10 år. 

Bo- og driveplikt kunne også oppstå som følge av konsesjonsvilkår.  

Da ny jordlov ble vedtatt i 1995, ble reglene om driveplikt endret slik at driveplikten også 

kunne oppfylles ved bortleie, med mindre jorda var overtatt ved odelsløsning. Dersom 

jordbruksarealet skulle leies bort, var det et krav om at leieavtalen måtte være på minst 10 år, 

at den var skriftlig, og den måtte føre til en driftsmessig god løsning. Bakgrunnen for 

endringen var hensynet til å opprettholde rasjonelle driftsenheter, og få en bedre utnyttelse av 

driftsapparatet. 

Reglene om driveplikt ble sist endret i 2009. Da ble reglene flyttet fra odelsloven og 

konsesjonsloven til jordloven.  

6.2.2 Driveplikt for eieren  

Gjeldende regler om driveplikt er fastsatt i jordloven § 8. Bestemmelsens første ledd setter 

krav om at jordbruksareal skal drives. Som jordbruksareal regnes fulldyrka jord, 

overflatedyrka jord og innmarksbeite.21 Driveplikten gjelder uavhengig av størrelsen på 

eiendommen, om eiendommen er ervervet på odel eller annen måte, og uten tidsavgrensning. 

                                                 
21 Se AR5, arealklassifiseringer fra Skog og landskap 



Side 65 av 92 

For at driveplikten skal være oppfylt, må jorda bli holdt i en slik kulturtilstand at arealet kan 

nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling vurdert i lys av 

produksjonsegenskapene. Det stilles ikke krav til driftsform, men driften kan ikke være slik at 

produksjonsegenskapene forringes over tid. Slik forringelse kan for eksempel skje ved at 

kantsonene ikke vedlikeholdes eller dyrkes skikkelig, eller ved at eieren over tid ikke plukker 

floghavre. 

Driveplikt retter seg mot eieren. Eieren kan oppfylle driveplikten ved å ”drive eigedomen 

sjølv, eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd”.  

Eieren må innen ett år etter overtakelse bestemme seg for om han eller hun vil drive 

eiendommen selv, eller leie ut jordbruksarealet. Fristen er begrunnet med at ny eier trenger 

tid til avklaring av hvordan driveplikten skal oppfylles.  

6.2.3 Driveplikt oppfylt ved bortleie  

Jordloven § 8 andre ledd åpner for at driveplikten kan oppfylles ved bortleie. Dersom 

driveplikten skal oppfylles ved bortleie, sier § 8 andre ledd første punktum at arealet må være 

”leigd bort som tilleggsjord til annan landbrukseigedom.” Selv om det har vært et 

landbrukspolitisk mål at den som eier jorda bør drive den selv, framgår det av forarbeidene at 

det er nødvendig å sikre tilgang på tilleggsjord for aktive yrkesutøvere i landbruket. Kravet 

om at jorda må leies bort som tilleggsjord til annen eiendom innebærer at det arealet som 

leies bort må brukes sammen med landbruksareal leieren enten eier selv eller leier, og som 

han driver fra før. Leieren kan være en person eller et selskap.22  

Et vilkår for å oppfylle driveplikten ved bortleie er at leieavtalen er på minst 10 år uten 

anledning for eieren til å si den opp. I tillegg er det et krav om at avtalen må føre til 

driftsmessig gode løsninger og være skriftlig. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige 

løsninger kan følges opp som brudd på driveplikten (fjerde punktum). Det er kommunen som 

må ta stilling til hva som er en driftsmessig god løsning. Det blir da foretatt en konkret 

vurdering av forholdet mellom det bortleide jordbruksarealet og den eiendommen leietakeren 

har fra før. I vurderingen inngår bl.a. avstand, veistandard, trafikktetthet osv.  

Jordloven er ikke til hinder for at leietaker kan framleie arealet, noe som kan være aktuelt der 

leietaker driver produksjon som krever vekstskifte. 

Når driveplikten blir oppfylt ved bortleie, skal kommunen ha melding om det, jf. 

forpaktingsloven § 1 tredje ledd.   

 

6.2.4 Søknad om fritak fra driveplikten  

Etter jordloven § 8a kan eieren søke om fritak fra driveplikten. Fritak er for eksempel aktuelt 

dersom det viser seg at det ikke er mulig å få leid bort jordbruksareal for så lang tid som 10 

år. 

                                                 
22 Rundskriv M-3/2011 
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6.2.5 Kontroll og sanksjoner  

Etter jordloven § 19 skal kommunen og fylkesmannen føre tilsyn med at driveplikten blir 

oppfylt. Driveplikten oppfylles ikke dersom jordbruksareal ikke drives i tråd med kravene i 

jordloven § 8. Innholdet i tilsynsplikten avhenger av om eier driver selv eller leier ut 

jordbruksarealet.  

Sanksjonsmidler ved brudd på driveplikten er hjemlet i § 8 tredje ledd og i § 20. Brudd på 

driveplikten må være vesentlig før sanksjonsmidler kan brukes. Hva som er vesentlig 

mislighold, må bl.a. vurderes i lys av om arealet kan drives lønnsomt.  

I følge § 8 tredje ledd kan eieren bli pålagt å leie bort jorda for en periode av inntil 10 år, eller 

at jorda skal tilplantes med skog. Dersom pålegget ikke blir fulgt, kan kommunen inngå 

avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for inntil 10 år. I stedet for å inngå 

avtale om bortleie, kan fylkesmannen pålegge tvangsgebyr etter § 20.   

6.2.6 Driveplikt og forholdet til arealplaner etter plan- og bygningsloven 

Jordloven § 2 fastsetter at loven gjelder for hele landet. § 2 gjør imidlertid unntak for §§ 9 og 

12 i områder som i reguleringsplan bl.a. er lagt ut til annet formål enn landbruk eller 

hensynssone, eller i bindende arealdel av kommuneplan er lagt ut til bebyggelse og anlegg 

eller til LNRF-område der "grunnutnyttinga er i samsvar med føresegner om spreidd 

utbygging som krev at det ligg føre reguleringsplan før deling og utbygging kan skje". 

Jordloven § 2 gjør ikke unntak for lovens øvrige bestemmelser, herunder 

drivepliktbestemmelsene i § 8. Dette innebærer at driveplikten gjelder selv om jordbruksareal 

er lagt ut til andre formål i arealplanene, så lenge arealet kan brukes til jordbruksformål, og 

ikke er tatt i bruk i tråd med arealplan som er hjemlet i plan- og bygningsloven. 

6.3 Statistikk 

Landbrukstellingen i 2010 viser at det fantes 109 000 leieavtaler.  

Mange av leieavtalene oppfyller ikke de krav jordloven § 8 setter til innhold i leieavtalen. 

Landbruksundersøkingen 2013 fra SSB viser at andel leid areal der det er inngått skriftlig 

kontrakt, utgjør 60 prosent. I tillegg viser den at bare halvparten av disse (30 %) oppfyller 

krav om 10 års varighet i kontrakten. I arbeidsgruppas spørreundersøkelse23 oppgir 65 

prosent av kommunene at kravet til 10 års varighet oppleves som et hinder for å lage 

skriftlige avtaler. En undersøkelse om jordleie i Vestfold fra 2014, viser at muntlige og 

kortsiktige skriftlige avtaler er utbredt i dagens jordleiemarked24.  

Når leieavtalene ikke oppfyller kravene etter jordloven § 8, skal det etter gjeldende regler 

søkes fritak fra driveplikt etter jordloven § 8a. KOSTRA-tallene for 2014 viser imidlertid at 

det i 2014 bare har vært behandlet 57 søknader om fritak fra driveplikt, hvorav 46 av dem er 

                                                 
23 Se rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon- vedlegg 6  

24 Prosjektrapport – Ny kunnskap om jordleie i Vestfold 
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innvilget.  Tallene viser videre at kommunene har gitt 27 pålegg etter jordloven § 8 tredje 

ledd (26 pålegg om bortleie og ett pålegg om tiltak av hensyn til kulturlandskapet)25.  

6.4 Behovet for lovendringer 

Departementet foreslår å videreføre driveplikten. Arbeidsgruppa påpeker at driveplikten har 

en normativ effekt på de som eier jord, og departementet har lagt dette til grunn. 

Arbeidsgruppa har også vist til at driveplikten gir jordbruksareal status i plansaker etter plan- 

og bygningsloven og dermed motvirker bruk av jordbruksareal til utbyggingsformål.  

Departementet ser samtidig at reglene om driveplikt kan forenkles og i større grad tilpasses 

aktørenes behov. Etter departementets mening må det viktigste være at jordbruksareal faktisk 

drives, og den offentlige kontrollen bør derfor i hovedsak gjelde dette, og i mindre grad krav i 

forbindelse med leieavtaler. Regelverket bør tilpasses dette. 

Kravet om at en leieavtale skal ha en varighet på minst 10 år gir eier og leietaker liten 

fleksibilitet og rom for tilpasninger. Videre er kravet om at leieavtalen skal gi en driftsmessig 

god løsning etter departementets oppfatning, unødig inngripende i partenes avtalefrihet. 

Departementet mener reglene i større grad bør bygge på at næringsutøverne er selvstendig 

næringsdrivende og ansvarlig for både inntekts- og kostnadssiden ved driften.  

Nye aktører kan ha problemer med å komme inn i landbruksnæringen fordi utbudet av 

landbrukseiendommer for salg er lavt. Slik driveplikten er utformet i dag kan de heller ikke 

leie jord fordi driveplikten bare kan oppfylles ved bortleie som tilleggsjord. Regelen kan 

dermed stenge for at nye aktører med nye ideer kommer inn i næringa. Departementet 

foreslår derfor at kravet om at arealet må leies bort som tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom oppheves. 

Avtalene som inngås skal sendes til kommunen. Det sier seg selv at det er ressurskrevende 

for kommunen å kontrollere alle disse, for eksempel at en leieavtale fører til en driftsmessig 

god løsning. Hensynet til bruk av kommunens ressurser tilsier også at innholdet i kravene til 

leieavtalen forenkles.  

Tall fra KOSTRA, jf. kapittel 6.3, viser at det i liten grad gis pålegg om oppfølging av 

driveplikten. Grunnene til dette kan være flere. En av grunnene kan være at enkelte av dagens 

sanksjonsbestemmelser er krevende og kompliserte å bruke. Departementet mener derfor at 

også sanksjonsbestemmelsene bør forenkles. 

Forslagene vil samlet sett føre til at eier og leier får større frihet til å inngå avtaler som 

ivaretar deres behov samtidig som kommunens oppfølging vil kreve færre ressurser. 

Arbeidsgruppa har foreslått å presisere at driveplikten retter seg mot eier, og at den er varig. 

Dette går allerede fram av forarbeidene til loven. Departementet er imidlertid enig med 

arbeidsgruppa i at det vil virke klargjørende å presisere dette i selve lovteksten. 

Departementet viser ellers til Innst. 56 S (2015-2016) om nasjonal jordvernstrategi, der 

Stortingets næringskomite framholder at jordloven viker for arealplaner som vedtar 

omdisponering i LNRF-områder. Komiteen mener dette er en svakhet ved jordloven. 

                                                 
25 KOSTRA landbruk 2014 
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Komiteen mener jordloven skal gjelde for dyrka jord som i arealplaner er vedtatt 

omdisponert, inntil jorda faktisk er omdisponert og ikke lenger kan brukes til 

jordbruksformål. Stortinget ber regjeringen fremme forslag i regelverket slik at jordloven 

gjelder for omdisponert dyrka mark inntil dyrka marka faktisk er bygd ned. 

Som nevnt under kapittel 6.2.6, bestemmer jordloven § 2 at loven gjelder for hele landet, men 

at § 9 om omdisponering og § 12 om deling ikke gjelder for områder hvor det er vedtatt visse 

typer arealplaner etter plan- og bygningsloven. § 2 gjør ikke et tilsvarende unntak for 

drivepliktbestemmelsene i § 8. Dette innebærer at driveplikten gjelder selv om jordbruksareal 

er lagt ut til andre formål i arealplanene, så lenge arealet fortsatt kan brukes til 

jordbruksformål, og ikke har blitt tatt i bruk i tråd med den aktuelle arealplanen.  

Departementet vurderer det slik at det rettslig sett ikke er påkrevet med en lovendring for å 

kunne fastslå at driveplikten etter § 8 gjelder inntil regulerte områder er tatt i bruk til nye 

formål. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om andre grunner tilsier at det er 

behov for en slik klargjøring. 

6.5 Departementets vurderinger og forslag 

6.5.1 Driveplikt oppfylt ved leieavtale 

6.5.1.1 Vilkår om 10 års leieavtale  

Etter jordloven § 8 andre ledd kan driveplikten oppfylles ved at arealet blir leid bort som 

tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Slike leieavtaler må være på minst 10 år av gangen, 

uten anledning for eieren til å si opp avtalen.  

Bakgrunnen for regelen var et ønske om å redusere ulemper som regelmessig oppstår ved 

leie, bl.a. å sikre leiers behov for en viss langsiktighet. En leieperiode på 10 år gjør det mulig 

for leietakeren å planlegge driften noen år fram i tid, og gir dermed leietakeren en større grad 

av sikkerhet for investeringer. Kortere leietid kan redusere investeringslysten. Regelen er 

derved ment å trygge leietakers posisjon og oppfordre til investeringer i grøfting og 

vedlikehold av arealene i leietida.   

Behovet for varighet på leieavtalen vil variere både blant eiere og leietakere. For leietakere 

vil både produksjonen og tilgangen på leiejord i det aktuelle området være bestemmende for 

hvor lange kontrakter som ut fra konkrete behov er ønskelig. Departementet legger imidlertid 

til grunn at det for leietakerne generelt vil være fordelaktig med langsiktige leieavtaler. Dette 

vil særlig være tilfelle for husdyrprodusenter som har basert sine investeringer i 

driftsapparatet og økt produksjon på en betydelig andel leiejord. For slike produksjoner vil 

langsiktige leieavtaler bidra til sikkerhet for driften og de investeringer som er gjort. Når det 

gjelder planteproduksjon basert på spesialisert grønnsakproduksjon, er vekstskifte en 

nødvendig del av driften, og langsiktige avtaler kan være en direkte ulempe for å oppnå 

effektiv produksjon. For en del vil det også kunne være ønskelig med kortsiktige avtaler. 

Vestfold-rapporten26 bekrefter dette og peker på at jordlovens bestemmelser om langtidsleie 

                                                 
26 Prosjektrapport – Ny kunnskap om jordleie i Vestfold 
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har fått mindre utbredelse enn forventet og at langtidsleie passer dårlig for mange som driver 

spesialisert produksjon av grønnsaker eller poteter.27 

For eierens del kan det være gode grunner for ikke å binde seg opp til bortleie for en lengre 

periode. Han eller hun kan for eksempel være i en utdannelsessituasjon hvor behovet for å 

leie bort er kortvarig, eller det kan nærme seg et generasjonsskifte hvor den nye eieren selv 

bør ha frihet til å velge om han skal drive selv eller leie bort.  

Mange eiere av jordbruksareal har i dag basert seg på å leie bort jorda som tilleggsjord på 

varig basis. For mange av disse vil det være i egen interesse å inngå langsiktig avtaler. Dette 

gjør det bl.a. aktuelt å ta inn i kontrakten at leietaker skal ha ansvar for nødvendige 

investeringer i jorda. Det vil gi større sikkerhet for at den som leier jorda også driver den på 

en god måte. Ved å inngå langsiktige avtaler slipper også eieren bryderi med å inngå stadig 

nye avtaler.  

Som påpekt ovenfor, er det flere ulike forhold og hensyn som er utslagsgivende for hvor 

lange leiekontrakter partene i et avtaleforhold ønsker. Departementet ser flere utfordringer 

knyttet til et krav om at leieavtalene skal være på 10 år.  Selv om leietaker i mange tilfelle har 

behov for langsiktighet, viser praksis at dette ofte ikke slår til. For den som skal leie bort 

innebærer regelen i mange tilfelle at driften på eiendommen er uheldig bundet opp for lang 

tid. Lite fleksible regler om leietiden fører også til at det kan bli mange 

dispensasjonssøknader, som legger unødvendig beslag både på forvaltningens og partenes 

ressurser.  

I tråd med arbeidsgruppas tilrådning foreslår departementet på denne bakgrunn at regelen om 

10 års leietid oppheves, og at det ikke oppstilles noe krav til leietidens varighet. Forslaget vil 

ikke få betydning for eksisterende kontrakter. Dersom det ved lovens ikrafttredelse er inngått 

en leieavtale på 10 år, er denne fortsatt bindende til den utløper slik at igangværende drift kan 

fortsette. Når avtalen opphører, ville det også etter dagens regler være nødvending for 

leietaker å inngå en ny avtale, enten med tidligere bortleier eller med en ny. Med lovforslaget 

vil det bli opp til partene selv å bestemme avtaleinnholdet, bl.a. lengden på avtalen. Regelen 

vil derved bli fleksibel slik at begge parter kan velge å inngå en avtale som passer sin 

situasjon. Driveplikten er en varig plikt for eier av jordbruksareal. Departementet legger 

derfor til grunn at det fortsatt vil være i mange eieres interesse å leie bort på langsiktig 

kontrakt slik at de leietakerne som av driftsmessige hensyn har behov for dette, burde ha 

mulighet til å få i stand en langsiktig kontrakt.  

6.5.1.2 Vilkår om skriftlig avtale  

Arbeidsgruppa anbefaler at kravet om skriftlige avtaler blir videreført. Departementet er enig 

i dette. Skriftlighet gir en oppfordring til partene om å tenke gjennom viktige sider ved 

avtaleforholdet, for eksempel hvem som skal ha ansvar for vedlikehold av jorda, bl.a. 

grøfting og drenering, og leieavtalens varighet. En slik avtale medvirker derfor til ryddighet 

mellom partene som gjør at de kan unngå konflikter. Dersom kommunene skal kunne føre 

kontroll med driveplikten, er det dessuten nødvendig at leieavtaler er skriftlige. Er det ikke er 

inngått skriftlig avtale, kan dette følges opp som brudd på driveplikten.  

                                                 
27 Se rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk matproduksjon- 
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Etter regelverket for produksjonstilskudd er det vilkår for areal- og kulturlandskapstilskudd at 

foretak må disponere og drive arealet aktivt, men det stilles ikke krav om skriftlige 

leieavtaler. Ved tvilstilfeller om hvem som disponerer arealet vil det likevel være relevant å 

se hen til skriftlige leieavtaler for jorda.  

6.5.1.3 Vilkår om at jordbruksarealet skal være "tilleggsjord til annan eigedom"  

Etter jordloven § 8 andre ledd kan driveplikten oppfylles ved at jordbruksarealet blir leid bort 

som "tilleggsjord til annan landbrukseigedom". Regelen innebærer at driveplikten bare er 

oppfylt dersom jorda blir drevet sammen med landbruksareal som leieren enten eier selv eller 

leier, og som han driver fra før.  

Departementet antar at det normalt vil være slik at leieavtale inngås med en som eier 

landbrukseiendom i nærheten. Ofte vil dette gi en god utnyttelse av eksisterende 

bygningsmasse og driftsapparat på leietakers eiendom, og en mer rasjonell drift av arealene. 

Regelen innebærer på den annen side at forpaktingsavtaler etter forpaktingsloven i mange 

tilfelle ikke vil oppfylle vilkårene etter jordloven § 8, og at de som ønsker å drive 

landbruksvirksomhet uten selv å eie jord vil få problemer med å starte opp. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn å fjerne kravet om at jordbruksarealet må leies 

bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Regelen gjør det vanskelig for nye aktører 

å komme inn i landbruksnæringen og er dessuten et inngrep i avtalefriheten. Regelen skaper 

bl.a. problemer for ungdom som ønsker å starte opp med landbruk på leide arealer før de 

overtar slektsgården, og den skaper problemer for de som ønsker å drive med jordbruk på leid 

grunn. Slike problemer kan unngås ved å oppheve vilkåret om "tilleggsjord til annen 

landbrukseigedom". I de senere årene har alternative organiseringer av landbruksdriften, som 

for eksempel andelslandbruk, blitt vanligere. Andelslandbruk er en ordning der forbrukere 

kjøper andeler av jordbruksproduksjonen. Driften foregår ofte i samarbeid med bonden som 

eier jorda. Drivepliktregelen bør ikke hindre slike leieforhold.  

Arbeidsgruppa har ikke foreslått å fjerne kravet om at jorda skal leies ut som tilleggsjord, 

men slik departementet ser det, er det ikke lenger ønskelig å videreføre vilkåret. Driveplikten 

gjelder for eier av jordbruksareal. Det vil derfor være i eierens interesse at det inngås 

leieavtaler som innebærer at arealet blir drevet i tråd med regelen om driveplikt. 

6.5.1.4 Vilkår om driftsmessig gode løsninger  

Jordloven § 8 andre ledd tredje punktum setter som forutsetning for en leieavtale at den må 

føre til driftsmessig gode løsninger. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løsninger kan 

følges opp som brudd på driveplikten (fjerde punktum).  

Vilkåret om at avtalen skal føre til driftsmessig gode løsninger, er knyttet til kravet om at 

jordbruksarealet skal leies bort som tilleggsjord. Kommunen skal i den forbindelse foreta en 

konkret vurdering av forholdet mellom det bortleide jordbruksarealet og den eiendommen 

leietakeren har fra før. I vurderingen inngår bl.a. avstand, veistandard, trafikktetthet osv. Etter 

forslaget vil det ikke lenger være noe krav at arealet leies bort som tilleggsjord (se kapittel 

6.5.1.3).  Det følger som en naturlig konsekvens av dette forslaget at kravet om at avtalen 

skal føre til driftsmessig gode løsninger bortfaller. I de tilfellene jordbruksarealet leies bort 

som tilleggsjord, legger departementet til grunn at partene selv vurderer lønnsomheten ved 

leiejord og kjøreavstand. Den som leier er selv i stand til å vurdere kostnadene ved å leie jord, 



Side 71 av 92 

og det er derfor liten grunn til å frykte at det vil bli inngått avtaler som gir driftsmessig 

uheldige løsninger.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn å oppheve lovens vilkår om at leieavtalene skal 

føre til driftsmessig gode løsninger. 

6.5.1.5 Leieavtalens gyldighet mellom partene og overfor myndighetene 

Etter jordloven § 8 andre ledd siste punktum kan en leieavtale som er i strid med reglene om 

varighet på leieavtalene (minst 10 år), eller som ikke er skriftlig eller ikke fører til 

driftsmessig gode løsninger, ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor offentlige 

myndigheter.  

Departementet foreslår å foreslår å tilpasse denne regelen til de endringene som foreslås i 

kravet til leieavtale, dvs. at det stilles krav om at leieavtalen skal være skriftlig.  

6.5.2 Forenkling av sanksjonsreglene 

Dersom jorda ikke blir drevet, kan departementet (kommunen) etter jordloven § 8 tredje ledd 

pålegge eieren å leie bort jorda i inntil 10 år, eller pålegge at jorda skal plantes til med skog, 

eller at det skal gjøres tiltak av hensyn til kulturlandskapet. Om påleggene ikke etterkommes, 

kan departementet (kommunen) gjøre avtale om bortleie av hele eller deler av jorda for inntil 

10 år. 

Undersøkelse viser at kommunene i relativt liten grad aktivt følger opp driveplikten. 

Departementet mener dette kan ha sammenheng med flere forhold. Det kan blant annet ha 

sammenheng med at de virkemidlene en har tilgjengelig når det gjelder brudd på reglene er 

for kompliserte. Departementet mener det derfor er grunn til se på forenklinger av 

sanksjonsreglene. 

Arbeidsgruppa har i sitt forslag til lovtekst tatt bort regelen om at landbruksmyndighetene 

kan inngå avtale om bortleie av jord når pålegg om bortleie eller tilplanting ikke 

etterkommes. Departementet er enig i dette. Det kan være krevende for kommunen å nå fram 

med dette virkemiddelet. Bestemmelsen kan brukes når det er på det rene at eier ikke vil rette 

seg etter pålegg fra kommunen. Da kan kommunen varsle eieren om at det vil bli tatt skritt 

for å inngå leieavtale på hans eller hennes vegne. Deretter skal kommunen finne en egnet 

leietaker. Saksforberedelsen kan føre til at kommunen ikke rekker å komme i mål med en 

leieavtale før vekstsesongen er over.   

Med en slik løsning vil tvangsgebyr etter jordloven § 20 bli den aktuelle sanksjonsregelen 

overfor eieren ved brudd på pålegg om bortleie, tilplanting eller tiltak av hensyn til 

kulturlandskapet. Departementet ser på dette som en forenkling for kommunene samtidig som 

det legger grunnlaget for mer effektiv kontroll og sanksjon og dermed bedre oppfølging av 

driveplikten. 

6.5.3 Melding til kommunen om jordleie 

Forpaktingsloven § 1 tredje ledd pålegger eier og leier en plikt til å melde fra til kommunen 

om rene jordleieavtaler som ikke er forpakting hvis avtalen gjelder et areal på mer enn 5 

dekar. En regel om å melde fra til kommunen om jordleie, egner seg etter departementets 

mening bedre i jordloven siden driveplikten er hjemlet i jordloven. Departementet foreslår 
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derfor at regelen tas inn i jordloven, og at den utvides til også å omfatte en plikt til å sende 

inn kopi av leieavtalen til kommunen. Siden det er eieren som har driveplikt etter jordloven, 

ikke leieren, foreslår departementet at regelen skal rette seg mot eieren. 

6.5.4 Overgangsspørsmål 

Avtaler som er til godkjenning hos kommunen skal, etter ikrafttredelsen, vurderes etter de 

nye reglene. Dette betyr at kommunen ikke kan rette sanksjoner mot tidligere brudd på 

driveplikten dersom forholdet etter ikrafttredelsen er innenfor de nye bestemmelsene. Dersom 

avtalen er inngått mellom partene og må anses som bindende etter alminnelige avtalerettslige 

regler, vil avtalen fortsatt gjelde inntil partene eventuelt endrer den innenfor de nye rammene 

for driveplikt. Dette innebærer at avtaler inngått for 10 år i utgangspunktet blir stående, men 

partene kan bli enige om å endre avtalen ved for eksempel å korte ned avtaletiden.  
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7 Bestemmelser om tilskudd 

For å sikre effektiv betalingsoppfølgning av feilutbetalte statlige midler til jordbruksforetak 

foreslår departementet at det innføres en hjemmel i jordloven som gjør vedtak om 

tilbakebetaling av tilskudd til tvangsgrunnlag for utlegg.  

Forslaget er ikke en del av oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak i forbindelse med 

behandling i Innst. 153 L (2015-2016), men fremmes fordi departementet ser et økende 

behov for slik hjemmel. Bakgrunnen for dette er intensivert kontroll på tilskuddsområdet de 

senere år, som har generert et økende antall vedtak om tilbake-betaling av tilskudd.  

 

7.1  Gjeldende rett  

7.1.1 Jordloven § 18 

Tilskuddsordningene i landbruket er viktige virkemidler i landbrukspolitikken. Paragraf 18 

gir departementet hjemmel til å gi regler om fordeling og vilkår for utbetaling av tilskudd 

etter jordbruksavtalen eller liknende tilskudd til landbruksvirksomhet. En rekke forskrifter 

om tilskudd og erstatninger er hjemlet i bestemmelsen. Frem til § 18 kom inn i jordloven i 

1994 ble Stortinget presentert en mer detaljert jordbruksavtale om fordeling av midler som 

grunnlag for Stortingets plenumsvedtak. Forskriftene om tildeling av midler til landbruket er 

av en slik karakter at det ikke er behov for hjemmel i lov, men  

§ 18 ble vedtatt for å se de økonomiske virkemidlene i sammenheng med virkemidlene som 

ellers følger av jordloven. 

7.1.2 Tilbakebetaling av tilskudd 

Som en del av tilskuddsforvaltningen med tildeling av tilskudd fattes det også en rekke 

vedtak om tilbakebetaling. Når departementet i det videre skriver om tilskudd, forstås også 

midler som i regelverket er kalt erstatninger, i hovedsak utbetalinger i forbindelse med 

avlingsskade. Dette er i sin natur å forstå som tilskuddsmidler, og er følgelig også hjemlet i 

jordloven § 18.  

Fordeling av fellesskapets midler forutsetter gode regler og rutiner for tildeling og kontroll 

med at midlene gis som tilsiktet. Når det oppdages at tilskudd er utbetalt i strid med 

vilkårene, forutsettes det effektive regler for å rette opp feilutbetalingen. Dette eksisterer i 

dag med omgjøring og hjemmel for tilbakebetaling i forskriftene. Selve vedtakene om 

tilbakebetaling vil regelmessig innebære en omgjøring av det opprinnelige vedtaket om 

tildeling av tilskudd, og følger forvaltningsrettens regler om adgang til omgjøring av vedtak. 

Typisk fattes det vedtak om tilbakebetaling etter kontroll som viser at søker ikke oppfylte 

vilkårene som lå til grunn for tildelingen av tilskuddet.  

For foretak som fortsatt søker tilskudd kan tilbakebetalingskravet motregnes i senere 

tilskuddsutbetalinger. Forvaltningen opplever imidlertid at en rekke foretak ikke lenger søker 

tilskudd etter å ha mottatt et tilbakebetalingskrav. Det kan være flere årsaker til dette. Enkelte 

foretak driver ikke lenger noen jordbruksproduksjon og har naturlig nok ikke noe å motregne 

i. I andre tilfeller vil kravet om tilbakebetaling være av en slik størrelse at det ikke vil kunne 
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bli dekket ved motregning. Flere foretak velger dessuten å omorganisere seg slik at det 

oppstår et nytt rettssubjekt som søker tilskudd for den samme produksjonen, men som 

forvaltningen ikke kan motregne hos.   

7.1.3 Tvangsfullbyrdelse av tilbakebetaling av tilskudd 

Etter lov om tvangsfullbyrdelse 26. juni 1992 nr. 86 (tvangsl.) må kravshavere ha et 

tvangsgrunnlag for å kunne sikre og realisere sine krav. Etter tvangsl. § 4-1 andre ledd er dom 

eller kjennelse av en norsk domstol alminnelig tvangsgrunnlag. Ettersom det kan være unødig 

tungvint at det offentlige må reise søksmål og få dom for å kunne tvangsfullbyrde krav fattet i 

vedtak, regner loven også opp en del særlige tvangsgrunnlag som kan danne grunnlag for 

fullbyrdelse. Et av disse særlige tvangsgrunnlagene er skriftstykke jf. tvangsl. § 7-2 f. Så 

lenge kravet ikke er bestridt, vil faktura i seg selv være tilstrekkelig tvangsgrunnlag for utlegg 

etter denne bestemmelsen. Har skyldneren derimot innvendinger av noen art, vil 

inndrivelsesprosessen være svært krevende, fordi forvaltningen da er henvist til å skaffe seg 

dom for betalingsforpliktelsen, jf. tvangsl.  

§ 4-1 andre ledd. Dette til tross for at det allerede finnes et endelig vedtak.  

7.1.4 Særlig lovbestemmelse som tvangsgrunnlag  

Blant de særlige tvangsgrunnlagene regnes etter tvangsl. § 4-1 femte ledd, jf. § 7-2 bokstav e 

første punktum «krav som etter særlig lovbestemmelse er tvangsgrunnlag for utlegg».  

I lovverket finnes en rekke særlige lovbestemmelser som gjør det offentliges vedtak om plikt 

til å betale et pengekrav til tvangsgrunnlag for utlegg. Eksempelvis gjelder dette for alle de 

vedtak skatteforvaltningen generer om innkreving av skatt og avgifter jf. skattebetalingsloven 

§ 14-1. 

På landbruksområdet inneholder jordloven allerede i dag en regel i § 20 om at tvangsgebyr 

for å sikre oppfyllelse av reglene i §§ 8-12 er tvangsgrunnlag for utlegg jf. tvangsl. § 7-2 e.  

Tilsvarende hjemmel finnes også i lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen  

16. januar 2004 nr. 5 §§ 8 og 10, hvor vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg jf. tvangsl.  

§ 7-2 e 

7.2 Departementets vurderinger og forslag  

Når forvaltningen har fattet vedtak om tilbakebetaling av statlige tilskudd, er det en 

forutsetning for å gi vedtaket realitet at kravet innbetales. Dersom kravet ikke blir 

tilbakebetalt innebærer dette at statlige tilskudd som feilaktig er utbetalt forblir en urettmessig 

gevinst på den private parts hånd.  

Den private part har klageadgang på vedtak etter forvaltningsloven, og når det foreligger 

endelig vedtak er det et etablert prinsipp at parten har adgang til å prøve vedtaket for 

domstolene.  

Som beskrevet under gjeldende rett må forvaltningen etter dagens system få dom for 

tilbakebetalingskravet dersom den private part reiser innvendinger under inndrivelsen. Dette 

er ikke i tråd med utgangspunktet i forvaltningsretten hvor hensynet til rettsikkerhet for den 

private part allerede er ivaretatt gjennom to-instansbehandling, og deretter en rett for parten 
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til å angripe det endelige vedtaket gjennom rettslig prøving. Veien om søksmål og dom for 

inndrivelse er ressurskrevende og tungvint for forvaltningen. Dessuten vil det kunne lede til 

unødige sakskostnader for de private parter som ikke betaler kravet og ikke har som intensjon 

å gå til søksmål.  

En rekke rettsområder har derfor etablert tvangsgrunnlag for offentlige vedtak om betaling. 

Det er behov for slike regler, for å gjøre realitet ut av vedtaket, uten at det offentlige først må 

skaffe dom for kravet. Som nevnt gjelder dette for vedtak om innkreving av skatt og avgifter 

jf. skattebetalingsloven § 14-1. Det vil neppe vært gjennomførbart for skatteforvaltningen å 

måtte fremme søksmål i alle saker hvor skyldig skatt ikke ble betalt. Regler om 

tvangsgrunnlag for utlegg er således regler som har til hensikt å sikre offentlige midler. 

Kravene som er tvangsgrunnlag for utlegg har ulik beskaffenhet, som gebyr, avgift og 

lignende. At det eksisterer tvangsgrunnlag for slike krav taler for at tilsvarende må kunne 

gjelde for tilbakebetaling av urettmessige utbetalte tilskudd.  

Som hovedregel ligger søksmålsbyrden hos den private part dersom parten mener det 

offentlige har fattet et vedtak som ikke er riktig. For enkelte rettsområder hvor det fattes 

vedtak av særlig stor betydning for den private, gis det også dekning for rettshjelp i 

forbindelse med søksmål. Av hensyn til den private part er det også er adgang til å reise 

innvendinger under selve tvangsfullbyrdelsen jf. tvangsl. § 4-2 tredje ledd. Søksmåls-retten 

tapes således ikke ved at det offentlige iverksetter rettslig inndrivelse.  

Når det gjelder foretak som fortsatt søker tilskudd foreligger det hjemmel for motregning av 

kravet, mens foretak som ikke søker tilskudd lenger i dag kan trekke ut oppgjørstidspunktet 

ved å avvente søksmål fra staten. Denne forskjellsbehandlingen er ikke rimelig, og det bør 

gjelde like regler for innkreving av uberettiget tilskudd for begge type tilskuddsmottakere. 

Innføring av tvangsgrunnlag for utlegg i jordlova § 18 vil avhjelpe dette ved å gi en mer 

effektiv betalingsoppfølgning av krav som ikke kan motregnes.  

Videre fremgår det av Økonomireglementet i staten pkt. 5.4.2.5 at virksomheter skal ha 

rutiner for oppfølging av krav som ikke betales ved forfall, og at slike rutiner kan være 

sikring av krav gjennom utlegg og realisering av pant. For at slike rutiner skal kunne 

etableres hos tilskuddsforvaltningen, er det en forutsetning at regelverket inneholder 

tilstrekkelig hjemmel.  

Det beror på den enkelte lovbestemmelsen hva som er tilstrekkelig tvangsgrunnlag for utlegg. 

Den nærmere utformingen av slike bestemmelser kan variere. For eksempel varierer det 

hvorvidt førsteinstansens vedtak eller bare endelige vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg. I 

hjemmelen i jordloven § 20 og etter lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen §§ 8 

og 10 er det ikke angitt at vedtaket må være endelig. Av hensyn til den private part mener 

departementet imidlertid at tvangsfullbyrdelse etter jordloven  

§ 18 ikke bør kunne skje før forvaltningen har fattet endelig vedtak. Der vedtaket er påklaget, 

innebærer det at klageinstansen må ha fattet vedtak.  

Departementet mener at klageadgangen og adgangen til å reise søksmål om vedtakets 

gyldighet, og til å reise innvendinger under tvangsfullbyrdelse vil kunne utgjøre et 

tilfredsstillende vern for parter som ønsker å bestride et krav om tilbakebetaling av tilskudd.  

For å sikre en effektiv forvaltning av ulike tilskudd til jordbruksforetak foreslår 

departementet at det, på linje med andre områder i samfunnet, etableres en hjemmel i 
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jordloven § 18, som gjør vedtak om tilbakebetaling av tilskudd til tvangsgrunnlag for utlegg. 

Det fremmes slikt forslag i kapittel 9.  
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8 Administrative og økonomiske konsekvenser 

8.1 Generelt 

Endringsforslagene kan i sum innebære at det offentlige sparer ressurser. Forvaltningen vil få 

færre konsesjonssaker og kan få færre delingssøknader. Samtidig kan kontrollen med at 

reglene overholdes by på utfordringer. 

Forslagene kan også føre til redusert byråkrati slik at private parter vil bruke mindre tid på 

søknader. Eier av landbrukseiendom kan i tillegg få større frihet til å råde over eiendommen 

sin.  

8.2 Nærmere om konsekvenser som følge av de enkelte 

endringene 

8.2.1 Arealgrenser for konsesjon og odel 

I kapittel to blir det for det første foreslått å heve arealgrenser for konsesjonsplikt ved erverv 

av bebygd eiendom. Denne endringen vil innebære at antall eiendommer omfattet av 

konsesjonslovens arealgrenser i 2014 bli redusert med om lag 3 800 (se tabell 2.1 i kapittel 

2). Færre konsesjonssaker vil bli behandlet i forvaltningen, men antallet er vanskelig å anslå 

da en ikke vet hvor mange eiendommer som faktisk vil bli omsatt og om de vil bli omsatt til 

personer som må søke konsesjon eller til personer som kan overta konsesjonsfritt. Forslaget 

vil uansett gi en viss besparelse for det offentlige. 

I tillegg blir det foreslått at arealgrensen for odlingsjord i odelsloven § 2 heves til 35 dekar. 

Løsningssaker etter odelsloven avgjøres dersom det er tvist om løsningsrett eller ved 

verdsetting, i tingretten med eventuell anke til lagmannsretten og Høyesterett. Å heve 

arealgrensen innebærer at antallet odelseiendommer reduseres noe. Dette kan igjen kunne 

føre til noe færre saker om odelsløsning, og kan dermed frigi kapasitet ved domstolene. 

Innskrenkingen i antall odelseiendommer vil ha lite å si for forvaltingen. 

8.2.2 Priskontroll etter konsesjonsloven 

En følge av forslaget i kapittel 2 om å heve arealgrensen for konsesjonsplikt fra 25 dekar 

fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar, er at det blir noen færre konsesjonssaker for 

kommunen å behandle enn i dag. Forslagene i kapittel 3 om at færre erverv underlegges 

priskontroll vil i tillegg føre til at kommunenes arbeid med de gjenværende konsesjonssakene 

lettes noe. 

Endringene i reglene for priskontroll kan føre til at noen flere enn i dag vil ønske å fradele 

skog for å selge uten priskontroll. Dette kan føre til at kommunene får noen flere søknader 

om deling, se kapittel 3.4.2.3. Hvis forslaget i kapittel 4 om å endre delingsbestemmelsen slik 

at salg av tilleggsjord og skog unntas på bestemte vilkår, vil det likevel neppe føre til noen 

nevneverdig arbeidsbelastning for kommunene.    

Endringsforslagene fører til et regelverk som er enklere for forvaltningen å praktisere.  
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8.2.3 Deling, konsesjon og tilleggsjord  

Forslaget i kapittel 4 om å gjøre unntak fra delingsbestemmelsen og konsesjonsplikten i 

forbindelse med erverv av tilleggsjord kan føre til at det blir færre søknader å behandle enn i 

dag. Se omtale av dette i kapittel 4.6. Forslaget inneholder imidlertid flere 

avgrensningskriterier som kommunen uansett vil måtte ta stilling til i forbindelse med 

kontroll av egenerklæringer fra partene. Det er dermed usikkert hva endringen vil føre til mht. 

administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene.  

8.2.4 Fradeling av tomter 

Forslaget vil føre til forenklinger i form av at enkeltpersoner ikke trenger å søke om fradeling 

av en tomt etter både jordloven og plan- og bygningsloven. Det gir i tillegg eieren større 

råderett over egen eiendom. Forslaget kan innebære at kommunen vil motta flere søknader 

om dispensasjon fra LNFR-formålet i arealplaner. 

Hvis deling er unntatt fra søknadsplikt, vil forslaget også bidra til at det brukes mindre 

offentlige ressurser enn i dag i tilknytning til søknadsbehandlingen. Kommunen som 

førsteinstans i søknader etter jordloven vil fortsatt måtte foreta en kontroll som nevnt i 

kapittel 5.7, men vil ikke lenger måtte fatte vedtak etter jordloven. 

8.2.5 Driveplikt 

I kapittel 6 foreslår departementet forenklinger i jordlovens bestemmelser om driveplikt som 

oppfylles ved utleie. Med gjeldende bestemmelser er det ressurskrevende å kontrollere at 

drivepliktens regler om utleie overholdes. De foreslåtte forenklingene vil gjøre kommunene 

sine oppgaver enklere når det gjelder oppfølging og kontroll med at driveplikten blir oppfylt. 

Dette vil bety at kommunene og fylkesmennene sparer ressurser som kan brukes på andre 

oppgaver. 

8.2.6 Bestemmelser om tilskudd 

I kapittel 7 foreslår departementet en tilføyelse i jordloven § 18 (føresegner om tilskot) om at 

endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg. Dette medfører at 

staten ikke først er nødt til å få fastslått betalingsplikten ved dom, og vil være 

ressursbesparende i de tilfeller det er nødvendig å tvangsinndrive tilbakebetaling av tilskudd. 

Det vil også føre til en mer effektiv håndheving av regelverket. 
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9 Merknader til lovendringene 

 

9.1 Merknader til endringene i forpaktingsloven  

Til § 1 

Forpaktingsloven § 1 tredje ledd foreslås opphevet. Nåværende fjerde ledd blir da nytt tredje 

ledd. Bestemmelsen setter som krav at eier og leier skal melde fra til kommunen om 

leieavtaler som ikke er forpakting. En tilsvarende regel er foreslått tatt inn i jordloven § 8 

andre ledd tredje punktum, se merknadene til jordloven § 8 og begrunnelsen i kapittel 6.5.3.  

9.2 Merknader til endringen i odelsloven 

Til § 2 

Det foreslås å heve arealgrensen for odlingsjord fra 25 til 35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord. Endringen innebærer at færre eiendommer enn i dag vil kunne odles. 

Forslaget er behandlet i kapittel 2. 

9.3 Merknader til endringene i jordloven 

Til § 8 

Flere vilkår knyttet til driveplikt foreslås opphevet.  

Første ledd første punktum slår fast at jordbruksareal skal drives av eieren i hele eiertiden. 

Dette går forutsetningsvis fram av gjeldende lov, men departementet foreslår at det kan sies 

uttrykkelig. Gjeldende lovs krav om at ny eier innen ett år må ta stilling til om han eller hun 

vil drive selv eller leie bort jordbruksarealet videreføres.  

Driveplikten skal som tidligere kunne oppfylles ved bortleie av jordbruksarealene, se andre 

ledd første punktum. Eier vil altså fortsatt kunne velge om han vil drive selv eller leie bort til 

andre. Gjeldende lovs krav om at arealet må leies bort som tilleggsjord til annen 

landbrukseiendom og at leieavtalene må være av minst ti års varighet er tatt ut i 

høringsforslaget, se kapittel 6.5.1.1 og 6.5.1.3. Det samme gjelder kravet om at avtalen skal 

føre til driftsmessig gode løsninger, se begrunnelse for dette i kapittel 6.5.1.4. Kravet om at 

avtaler om bortleie skal være skriftlige videreføres, se andre ledd andre punktum og 

begrunnelsen i kapittel 6.5.1.2. Etter andre ledds tredje punktum skal kopi av avtalen sendes 

til kommunen. Regelen fører videre meldeplikten etter forpaktingsloven § 1 tredje ledd, men 

retter seg bare mot eieren som har driveplikt. Meldeplikten er i tillegg utvidet slik at eieren er 

forpliktet til å sende inn kopi av avtalen. Se begrunnelsen for dette i kapittel 6.5.3. Hvis 

eieren ikke oppfyller meldeplikten, kan det etter jordloven § 20 fastsettes et tvangsgebyr for å 

få ham til å sende kopi av avtalen til kommunen. 

Etter andre ledd siste punktum kan en leieavtale som er inngått i strid med andre ledd andre 

punktum, ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor offentlige myndigheter. Dette er 

en videreføring av gjeldende § 8 andre ledd siste punktum, men bestemmelsen er justert slik 

at henvisningen til de foregående punktumene blir riktig også etter en eventuell lovendring.  
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Det er ikke foreslått endringer i § 8 tredje ledd første punktum. Gjeldende § 8 tredje ledd 

andre punktum er imidlertid foreslått opphevet slik at det ikke lenger vil være noen hjemmel 

for å inngå avtaler om bortleie av jord når pålegg om bortleie ikke etterleves. Se begrunnelse 

i kapittel 6.5.2.  

Til § 12 

Sjuende ledd oppheves, men innholdet i bestemmelsen er foreslått flyttet til ny § 12 a som 

lister opp unntakene fra søknadsplikt ved deling. Se ny § 12 a første ledd nr. 3 og 4. Den nye 

regelen tilsvarer gjeldende bestemmelse. 

Åttende ledd blir nytt sjuende ledd. 

Niende ledd oppheves, men hjemmelen for å fastsette forskrift er foreslått flyttet til § 12 a 

som inneholder unntakene fra søknadsplikt ved deling. Se ny § 12 a tredje ledd. 

Til ny § 12 a 

Bestemmelsen gjelder unntak fra søknadsplikten etter jordloven § 12 første ledd. Deling av 

jord- og skogbrukseiendom som ikke faller inn under vilkårene i bestemmelsen vil kreve 

delingssamtykke etter jordloven § 12 som før.  

Første ledd nr. 1 inneholder et unntak fra søknadsplikt for fradeling av tomter. Unntaket 

gjelder for ubebygde tomter som ikke er over 2 dekar.  

Ved vurderingen av hva som anses som en ubebygd tomt viser departementet til hva som er 

sagt om dette i Ot.prp. nr. 44 (2008-2009) Om lov om endring av lov om odelsretten og 

åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. Denne 

definisjonen skal legges til grunn ved vurderingen av om en tomt er bebygd eller ikke.  

Formålet med fradelingen må være å bruke tomta til bolig, fritidshus eller naust hvis unntaket 

skal få anvendelse. Tomt til bolig eller fritidshus skal forstås på samme måte som i 

konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1. Med "naust" menes bygninger i strandsonen som 

brukes til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og annet. Større sjøhus som notbuer, 

saltebuer og lignende som har sammenheng med mer spesialisert fiske faller utenom. Hvis 

det ikke er mulig å komme til med båt og ha den liggende i bygningen, er det ikke tale om et 

naust. 

Unntaket gjelder for areal som ikke er jordbruksareal. Med begrepet "jordbruksareal" forstås 

her det samme som i jordloven § 8 om driveplikt og begrepet tilsvarer begrepet "dyrka jord" i 

jordloven § 9, det vil si fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er 

definert i AR5. Dersom det oppstår tvilstilfeller om arealet er "jordbruksareal", for eksempel 

ved kantsonearealer og gjengroingsarealer, er det de faktiske forholdene som er avgjørende, 

ikke hvordan arealet er klassifisert i kommunekartet. 

Første ledd nr. 1 andre punktum fastslår at unntaket for søknadsplikt ikke gjelder hvis tomta 

er dyrkbar jord, med mindre det først er gitt omdisponeringstillatelse etter § 9.  

Første ledd nr. 2 innebærer at samtykke til fradeling av tunet ikke er nødvendig i to tilfeller. 

For det første gjelder det hvis eiendommen blir solgt som tilleggsjord eller -skog til eier av en 

tilgrensende eiendom, eller til en leietaker eller forpakter som eier en egen eiendom fra før og 

som har leid den eller jordbruksareal på den i minst fem år.  
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Det er jord- og skogbrukseiendommer som faller inn under delingsbestemmelsen i jordloven 

§ 12 som er omfattet av bestemmelsen. Det innebærer at eiendommen er nytta eller kan nyttes 

til jordbruk eller skogbruk. Se jordloven § 12 første punktum.  

Delingen som omfattes av unntaket må innebære at hele eiendommen overdras med unntak 

av tun og bygninger, jf. ordlyden i § 12 a første ledd nr. 2 som tar utgangspunkt i uttrykket 

"eigedomen". En landbrukseiendom kan bestå av flere matrikkelenheter eventuelt av ulike 

frittliggende teiger eller sameieparter. Uttrykket "eigedomen" omfatter alle disse ulike delene 

av eiendommen. Eiendommen må overdras til en eier (eventuelt flere eiere hvis den eies i 

sameie). 

Det som fradeles kan gjelde et tun på ikke over fem dekar og bygninger på dette tunet. I 

mange tilfeller vil det være lett å fastslå hva som er et tun med bebyggelse, men det er ikke 

alltid tilfelle. Det sentrale ved tunet er at det dreier seg om en del av eiendommen hvor 

bolighuset og enkelte driftsbygninger er noenlunde samlet. Bestemmelsen inneholder ikke 

noe krav om bebyggelsens tilstand. En eiendom uten bolighus omfattes imidlertid ikke av 

unntaksregelen selv om det står andre bygninger der. Bestemmelsen overlater til kjøper og 

selger å fastsette hvor de konkrete grensene for hva som holdes tilbake skal gå, men det 

samlede tunarealet som fradeles kan ikke være mer enn fem dekar.    

Eiendommen må overdras som tilleggsjord eller -skog. Uttrykket "overdregen" omfatter alle 

former for overdragelse,   

Uttrykket "tilleggsjord eller -skog" innebærer at erververen – både eier av tilgrensende 

eiendom, jf. alternativ a, og leietaker og forpakter, jf. alternativ b, må eie produktive 

landbruksarealer fra før. Det går fram av andre ledd nr. 2 at unntaket er betinget av at 

erververen oppfyller driveplikten etter jordloven § 8 på eiendommen sin. Arealgrensen for 

erververs eiendom er foreslått å være eiendommer med mer enn 5 dekar jordbruksareal eller 

25 dekar produktiv skog, men også eiendommer som oppfyller begge disse vilkårene er 

omfattet. 

Bestemmelsen inneholder for øvrig ingen areal- eller bebyggelseskrav som fastsetter hvilke 

landbrukseiendommer unntaket vil gjelde for.  

Unntaket gjelder etter alternativ a ved overdragelse til en som er eier av tilgrensende 

eiendom. Det innebærer at eiendommene må ha et eller annet grensepunkt uten hensyn til om 

eiendommene ligger samlet eller er fordelt på flere teiger. Det innebærer videre at det ikke er 

noe krav om at produktive arealer ligger inntil hverandre, for eksempel jordbruksareal mot 

jordbruksareal eller skog mot skog. Det er heller ikke krav om å påvise en konkret 

rasjonaliseringsgevinst ved ervervet. 

Etter § 12 første ledd nr. 2 bokstav b gjelder unntaket dessuten hvis det er en leietaker eller 

forpakter som har leid eiendommen eller jordbruksareal på den i minst fem år og som eier 

egen eiendom fra før. Leietakeren kan enten ha forpaktet hele eller deler av eiendommen, jf. 

reglene i lov 25. juni 1965 nr. 1, eller leid hele eller deler av jordbruksarealet på 

eiendommen. Det er ikke tilstrekkelig å leie skog for å nyttiggjøre seg av unntaket. 

Leieavtalen må være skriftlig. Dette følger også av lovforslaget jordloven § 8 andre ledd nytt 

andre punktum. Leietiden på minst fem år må ses som en samlet sammenhengende leietid, og 

det går fram av § 12 første ledd nr. 2 bokstav b andre punktum at femårsfristen regnes fra det 
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tidspunktet eieren har sendt kommunen kopi av leieavtalen i tråd med forslaget til ny regel i 

jordloven § 8 andre ledd tredje punktum. 

Første ledd nr. 3 og 4 er hentet fra tidligere sjuende ledd i jordloven § 12. Bestemmelsene er 

ikke endret. 

Andre ledd nr. 1 fastsetter som vilkår for at eieren kan gjøre bruk av unntaket fra 

delingsbestemmelsen i første ledd nr. 2 at det er inngått en skriftlig avtale mellom den som 

overdrar eiendommen og den som overtar den om overdragelse. Vilkåret om skriftlighet har 

sammenheng med kommunens kontroll med at vilkårene for unntaket er oppfylt. 

Andre ledd nr. 2 fastsetter et vilkår om at overtageren av eiendommen fra før må eie en 

eiendom som faller inn under arealgrensene for odlingsjord etter odelsloven § 2. Hvis 

arealgrensen heves, innebærer det at eiendommen må bestå av mer enn 35 dekar fulldyrka og 

overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar skog. 

Andre ledd nr. 3 fastsetter et vilkår som gjelder hvor det er flere tun på eiendommen. I slike 

tilfeller kan bare ett av tunene fradeles uten delingssamtykke. Ønsker selger å fradele flere, 

må det søkes samtykke.  

Andre ledd nr. 4 fastsetter at tunet bare kan deles fra uten delingssamtykke hvis det står et 

bolighus på tunet. Det er ikke knyttet egne vilkår til bolighusets beskaffenhet. 

Tredje ledd fastsetter at departementet kan gi forskrift om muligheten for å fradele mindre 

areal uten godkjenning i forbindelse med grensejustering etter matrikkelloven. Bestemmelsen 

er hentet fra gjeldende jordlov § 12 niende ledd. Den er ikke endret. Det er for tiden ikke 

fastsatt slik forskrift. 

Fjerde ledd inneholder en hjemmel for å gi forskrift om hvilke opplysninger eieren plikter å 

fremlegge for kommunen for å dokumentere at delingen er omfattet av unntakene i første 

ledd nr. 1 og 2. 

 

Til § 18 

Dersom det er fattet endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd etter forskrift eller andre 

ordninger som er hjemlet i første ledd er vedtaket tvangsgrunnlag for utlegg jf. tvangsloven § 

7-2 bokstav e. Der det er klagerett på vedtak innebærer dette at klageinstansen må ha fattet 

vedtak før hjemmelen om utlegg kommer til anvendelse. 

Til § 19 

I bestemmelsen om kommunen og fylkesmannens tilsynsoppgave er det foreslått en endring 

som innebærer at tilsynsoppgaven også omfatter unntakene i den nye bestemmelsen i 

jordloven § 12 a. 

Til § 20 første ledd 

I bestemmelsen om tvangsgebyr er det foreslått en endring som innebærer at gebyr også kan 

pålegges for å sikre at reglene i den nye bestemmelsen i jordloven § 12 a blir overholdt. 
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9.4 Merknader til endringene i konsesjonsloven 

Til § 4 

Første ledd nr. 1 endres slik at naust, på samme måte som bolig- og fritidshus, omfattes av 

unntaket. Med "naust" menes bygninger i strandsonen som brukes til oppbevaring av 

redskaper, utstyr, båter og annet. Videre endres samme bestemmelse slik at fradelte tomter 

som ikke krever delingstillatelse etter jordloven også omfattes av unntaket. 

Konsesjonsfriheten er betinget av at tomta blir bebygd innen 5 år, jf. konsesjonsloven § 4 

andre ledd. Forslaget er behandlet i kapittel 5. 

Første ledd nr. 4 endres slik at arealgrensene for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd 

eiendom heves fra 25 til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord. Endringen innebærer at 

færre eiendommer enn i dag vil bli omfattet av konsesjonsplikten. Forslaget er behandlet i 

kapittel 2. 

Til § 5 

Første ledd nr. 6 fastsetter at den som erverver en tilgrensende eiendom er unntatt fra 

konsesjonsplikt. Unntaket gjelder som for unntaket fra delingsbestemmelsen i jordloven § 12 

a slik at eiendommene må ha et eller annet felles grensepunkt uten hensyn til at eiendommen 

ligger samlet eller er fordelt på flere teiger. Det innebærer videre at det ikke er noe krav om at 

produktive arealer ligger inntil hverandre, for eksempel jordbruksareal mot jordbruksareal og 

skog mot skog. Det er heller ikke krav om å påvise en konkret rasjonaliseringsgevinst ved 

ervervet. 

Første ledd nr. 7 fastsetter at konsesjon heller ikke er nødvendig for leietaker eller forpakter 

som erverver tilleggsjord. Leietakeren kan enten ha forpaktet hele eller deler av eiendommen, 

jf. reglene i lov 25. juni 1965 nr. 1, eller leid hele eller deler av jordbruksarealet på 

eiendommen. Det er ikke tilstrekkelig å leie skog for å nyttiggjøre seg av unntaket. 

Andre ledd første punktum endres slik at arealgrensen for lovbestemt boplikt heves fra 25 

dekar til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Endringen innebærer at færre 

eiendommer en i dag blir omfattet av boplikt. Forslaget er behandlet i kapittel 2. 

Nytt fjerde ledd nr. 1 fastsetter at konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 6 og 7 er betinget av 

at det foreligger en skriftlig avtale mellom selger og erverver. Vilkåret om skriftlighet har 

sammenheng med Kartverkets kontroll med at vilkårene for unntaket er oppfylt. 

Nytt fjerde ledd nr. 2 fastsetter at ervervet må gjelde hele eiendommen, eventuelt med unntak 

av tun på ikke over fem dekar med bygninger. I mange tilfeller vil det være lett å fastslå hva 

som er et tun med bebyggelse, men det er ikke alltid tilfelle. Det sentrale ved tunet er at det 

dreier seg om en del av eiendommen hvor bolighuset og enkelte driftsbygninger er noenlunde 

samlet. Bestemmelsen inneholder ikke noe krav om bebyggelsens tilstand. En eiendom uten 

bolighus omfattes imidlertid ikke av unntaksregelen selv om det står andre bygninger der. 

Bestemmelsen overlater til kjøper og selger å fastsette hvor de konkrete grensene for hva som 

holdes tilbake skal gå, men det samlede tunarealet som er unntatt fra ervervet kan ikke være 

mer enn fem dekar. 
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Nytt fjerde ledd nr. 3 fastsetter et vilkår om at erververen må eie eiendom større enn 5 dekar 

jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog, men også eiendommer som oppfyller begge 

disse vilkårene er omfattet. 

Nytt femte ledd fastsetter tilleggsvilkår som gjelder ved leietakers eller forpakters erverv av 

tilleggsjord som ikke grenser til egen eiendom. Konsesjonsfriheten er i slike tilfeller betinget 

av at leietakeren eller forpakteren har leid jordbruksarealet på eiendommen eller del av 

jordbruksarealet i fem år. Leie av skog gir ikke grunnlag for konsesjonsfrihet etter denne 

bestemmelsen.  

Det foreslås i nytt fjerde ledd tredje punktum at leietidens lengde skal regnes fra tidspunktet 

da eier eller leier etter forslag til ny regel i jordloven § 8 andre ledd annet tredje punktum har 

sendt kommunen kopi av leieavtalen. 

Til  § 9 

Det fastsettes i lovutkastet at første ledd nr. 1 oppheves. Det innebærer imidlertid ikke at 

priskontrollen oppheves, men at bestemmelsen om priskontroll skal stå i § 9 a. Endringen i 

fjerde ledd første punktum er en følge av dette forslaget.  

Til § 9a 

Departementet har her sendt to alternative lovtekster på høring. Alternativ 1 innebærer ingen 

realitetsendring i forhold til dagens regel, men fordi lovteksten er speilvendt i forhold til 

dagens regel, er bestemmelsen utformet annerledes. Alternativ 2 innebærer at det innføres en 

arealgrense på 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord også for slike erverv. Omtalen 

nedenfor tar utgangspunkt i alternativ 2. Rammen til slutt gjelder dersom en velger alternativ 

1. 

Bestemmelsen gjelder priskontroll ved erverv av landbrukseiendom.  

Første ledd gjelder bebygd og ubebygd eiendom. Det går fram av bestemmelsen at regelen 

skal få anvendelse hvis eiendommen består av mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka 

jord. Regelen må tolkes i lys av den samme avgrensingen som er gjort for konsesjonsplikt, jf. 

konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4. Rene skogeiendommer faller etter dette utenfor 

priskontrollen. Det samme gjør eiendommer uten produktive arealer, for eksempel 

fjellstrekninger med jaktretter, fiskerett og beitemuligheter. Eiendommer med jordbruksareal 

hvor det produktive arealet ikke er fulldyrka eller overflatedyrka jord faller også utenom 

priskontrollen.  

Priskontrollen er bare aktuelt dersom formålet med ervervet er å bruke eiendommen til 

landbruksformål. Det vil si at erverv til andre formål faller utenfor.   

Det følger av § 9 fjerde ledd første punktum at det ikke skal foretas priskontroll der nær slekt 

eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre 

ledd. 

Pris er et moment som det skal legges særlig vekt på ved konsesjonsvurderingen. Momentet 

supplerer momentene som er nevnt i § 9, og kan begrunne et avslag på konsesjon. Det skal 

imidlertid foretas en helhetsvurdering av alle momentene samlet. Selv om kommunen mener 

at prisen er for høy, kan den følgelig etter en samlet vurdering gi konsesjon. 
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Vurderingen av prisen skal som før ta utgangspunkt i om den avtalte prisen tilgodeser en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 

innebærer at prisen bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Det gjelder bl.a. mål som å 

sikre rekrutteringen av aktive yrkesutøvere til næringen og legge til rette for eierskap til 

landbrukseiendommer som gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning. Videre er det et 

mål å legge til rette for inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og 

deltidsplasser i landbruket. Skal de landbrukspolitiske målene nås, er det nødvendig at bl.a. 

prisnivået på landbrukseiendommer ikke er høyere enn det som reflekterer verdien av 

eiendommens driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som bosted, samtidig som det 

ikke stilles krav om urimelig høy egenkapital. Hensikten er ikke å fryse fast prisene, jf. bl.a. 

hensynet til eiendommenes funksjon som kredittgrunnlag. 

Det er lagt til grunn i andre ledd at departementet ved forskrift kan fastsette at 

prisvurderingen etter første ledd kan unnlates. Unntaket i forskrift kan fastsettes for erverv av 

bebygd eiendom med brukbart bolighus, og hvor den avtalte prisen ikke overstiger et fastsatt 

beløp. Med brukbart bolighus menes at eiendommen må ha en boligbebyggelse som har en 

brukbar standard slik at kjøperen kan flytte til eiendommen. I den forbindelse er det et 

vurderingsmoment om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp. Finnes det 

ikke slik bebyggelse på eiendommen, skal det foretas priskontroll uavhengig av 

kjøpesummens størrelse. 

Alternativ 1. 

Første ledd første punktum gjelder bebygd eiendom. …..(resten som over) 

Det går fram av første ledd andre punktum at det på samme måte er priskontroll ved erverv 

av alle ubebygde eiendommer som skal nyttes til landbruksformål med mindre eiendommen 

er en ren skogeiendom. Rene skogeiendommer faller etter dette utenfor priskontrollen. Som 

ren skogeiendom må regnes eiendommer uten jordbruksareal. Eiendommer uten produktive 

arealer, for eksempel fjellstrekninger med jaktretter, fiskerett og beitemuligheter er heller 

ikke omfattet av priskontroll, jf. at formålet med ervervet må være å bruke eiendommen "til 

landbruksformål".  Eiendommer med jordbruksareal hvor det produktive arealet ikke er 

fulldyrka eller overflatedyrka jord omfattes imidlertid også av priskontroll. 

 

Til § 13 tredje ledd nr. 7 

Bestemmelsen gir hjemmel for at det kan fastsettes en frist for erververen til å søke konsesjon 

hvis vilkårene for å erverve konsesjonsfritt etter de nye reglene i konsesjonsloven § 5 første 

ledd nr. 6 eller 7 ikke er oppfylt. 

9.5 Merknader til overgangsbestemmelsene 

Til overgangsbestemmelsene, romertall VI: 

Overgangsregel nummer 1 gjelder forslaget om å heve arealgrensen for konsesjonsplikt og 

forslaget om å endre omfanget av priskontroll ved erverv av landbrukseiendom. Det går fram 

av første punktum i forslaget til overgangsregel at i slike tilfeller skal de nye reglene få 

anvendelse for konsesjonssaker som ikke er endelig avgjort på det tidspunktet endringene trer 
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i kraft. Selv om eiendommen er ervervet før ikrafttredelsen, vil dermed de nye reglene få 

anvendelse. Har forvaltningen slike søknader til behandling ved ikrafttredelsen, skal 

behandlingen avsluttes av eget tiltak, og kommunen skal attestere at ervervet er 

konsesjonsfritt. 

Det er lagt til grunn i andre punktum at vedtaket er endelig hvis klage ikke er mottatt innen 

klagefristens utløp, eller hvor klageadgangen etter forvaltningsloven § 28 er brukt og 

forvaltningen har fattet en avgjørelse i klagesaken.  

Overgangsregel nummer 2 gjelder forslaget om å heve arealgrensen for lovbestemt boplikt 

for nær slekt og odelsberettigede. Det går fram av forslaget til bestemmelse at den nye 

arealgrensen i konsesjonsloven § 5 andre ledd skal gjelde selv om eiendommen er ervervet 

før ikrafttredelse av endringene. Bestemmelsen innebærer at boplikten bortfaller. 

Overgangsregel nummer 3 utvider forslaget om å endre arealgrensene fra 25 til 35 dekar i 

konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 andre ledd slik at det fastsettes en tilsvarende 

økning i arealgrensen hvor det er fastsatt vilkår om boplikt etter konsesjonsloven § 11 fordi 

erververen har søkt og fått konsesjon med slikt vilkår fordi han ikke skulle oppfylle den 

lovbestemte boplikten etter § 5 andre ledd. Bestemmelsen innebærer at boplikten bortfaller 

selv om den er fastsatt i et konsesjonsvilkår. Den nye arealgrensen får imidlertid ikke 

betydning for ordinære konsesjonssaker der boplikt er satt som konsesjonsvilkår etter 

konsesjonsloven § 11. 

 

Overgangsregel nummer 4 gjelder forslaget om å gjøre unntak fra delingsbestemmelsen og 

konsesjonsplikten når eiendommen med unntak av tunet skal selges som tilleggsjord til en 

leietaker som ikke eier eiendom som grenser til den eiendommen som overdras. Se 

lovforslaget jordloven § 12 a første ledd nr. 2 bokstav b og konsesjonsloven § 5 første ledd 

nr. 7. Bestemmelsen innebærer at leietid forut for ikrafttredelse av nye regler også kan gi 

grunnlag for unntak. Hvis leieavtalen er inngått før ikrafttredelse av endringene, og eier eller 

leier har sendt kommunen melding om leieforhold med hjemmel i forpaktingsloven § 1 andre 

ledd, løper fristen etter jordloven § 12 a første ledd nr. 2 bokstav b annet punktum og 

konsesjonsloven § 5 femte ledd andre punktum fra tidspunktet da kommunen mottok 

meldingen.   

 

Overgangsregel nummer 5 gjelder forslaget til endring av arealgrensen i odelsloven § 2. 

Endringen i odelsloven § 2 får ikke virkning for forhold der det etter tidligere regler er 

oppstått anledning til å bruke odels- eller åsetesrett før endringen her tar til å gjelde. 

Bestemmelsen bygger på prinsippet i odelsloven § 79 første ledd, og innebærer at dersom det 

har oppstått en aktuell løsningssituasjon før ny arealgrense trer i kraft, vil gjeldende regler få 

anvendelse.  
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Forslag til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv 

av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. og lov om jord 

og lov om odelsretten og åsetesretten 

 

I 

I lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting (forpaktingslova) gjøres følgende endringer: 

§ 1 tredje ledd oppheves. Fjerde ledd blir nytt tredje ledd. 

II 

I lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) gjøres følgende 

endringer: 

§ 2 første ledd skal lyde: 

§ 2. Krav til arealstorleik  

Ein eigedom blir rekna som odlingsjord når fulldyrka eller overflatedyrka jord på 

eigedomen er over 35 dekar, eller det produktive skogarealet på eigedomen er over 500 

dekar. 

III 

I lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) gjøres følgende endringer: 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Driveplikt 

Jordbruksareal skal drivast av eigaren og dette gjeld for heile eigartida. Ny eigar må 

innan eitt år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort 

jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd.   

Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. Avtala må vere skriftleg. 

Eigar må sende kopi av avtala til kommunen. Ei leigeavtale som er i strid med andre 

punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege styresmakter.   

Finn departementet at jordbruksarealet ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga 

jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av 

omsyn til kulturlandskapet.   

 

§ 12 sjuende og niende ledd oppheves. Åttende ledd blir nytt sjuende ledd. 

 

Ny § 12 a skal lyde: 

§ 12 a. Unntak frå søknadsplikt ved deling 

Samtykke til deling er ikkje nødvendig   
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1. ved frådeling av ubebygde tomter, som ikkje er større enn to dekar og ikkje består av 

jordbruksareal, og som skal nyttast til bustad, fritidshus eller naust. Dersom tomta 

består av dyrkbar jord, gjeld ikkje unntaket med mindre det er gitt samtykke til 

omdisponering etter jordlova § 9. 

2. når eigedomen, med unntak av tun ikkje over fem dekar og bygningar på tunet, vert 

overdregen som tilleggsjord eller -skog til  

a. eigar av tilgrensande eigedom eller 

b. leigetakar eller forpaktar etter forpaktingslova lov 25. juni 1965 nr. 1 som eig 

eigen eigedom frå før, og som har leigd eigedomen eller jordbruksareal på han i 

minst fem år. Leigeavtala må vere skriftleg, og leigetida skal reknast frå det 

tidspunktet eigaren etter § 8 andre ledd har sendt kommunen kopi av leigeavtala. 

3. når ein særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal  

4. dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Andre 

punktum gjeld ikkje når jordskifteretten deler ein eigedom etter jordskiftelova § 3-7. 

Det er ein føresetnad for unntaka etter første ledd nr. 2 at   

1. det ligg føre ei skriftleg avtale mellom den som overdreg og den som overtek tilleggsjord 

eller -skog,  

2. overtakaren av eigedomen eig eigedom med mer enn 5 dekar jordbruksareal eller 25 

dekar produktiv skog, og oppfyller driveplikta etter § 8 på eigedomen sin, 

3. delinga berre gjeld eitt tun på eigedomen, 

4. det står eit bustadhus på tunet. 

Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i 

samband med grensejustering etter matrikkellova. 

Departementet kan gi forskrift om kva for opplysningar som må leggjast fram for kommunen 

for at samtykke til deling ikkje skal vere nødvendig etter første ledd nr. 1 og 2. 

§ 18 nytt annet ledd skal lyde:  

Er det gitt tilskot med heimel i føresegn etter første ledd og det er fatta endeleg vedtak om å 

betale tilskotet tilbake, er vedtaket tvangsgrunnlag for utlegg. 

§ 19 skal lyde: 

§ 19. Tilsyn 

Kommunen og fylkesmannen fører tilsyn med at føresegnene i §§ 8, 9, 10, 11, 12 og 12a 

vert haldne. 

§ 20 første ledd skal lyde: 

 For å sikre at reglane i §§ 8, 9, 10, 11, 12 og 12a vert haldne, eller vedtak etter desse 

paragrafane vert gjennomført, kan departementet påleggje den ansvarlege tvangsgebyr. 

 

IV 

I lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. gjøres følgende endringer: 

§ 4 første ledd nr. 1 skal lyde:  
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1. ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust, dersom tomten ikke er større enn 2 

dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven eller ikke trenger slik 

godkjenning etter jordloven.  

§ 4 første ledd nr. 4 skal lyde: 

4. bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 

35 dekar. 

§ 5 skal lyde: 

§ 5 (unntak på grunnlag av erververens stilling)  

Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er: 

1. eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende 

eller nedstigende linje eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn 

av søsken, eller er i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje, forutsatt at eieren 

har sitt konsesjonsforhold i orden. Konsesjonsplikt kan likevel følge av § 7 andre 

ledd. 

2. odelsberettiget til eiendommen. 

3. staten. 

4. den fylkeskommune eller kommune der eiendommen ligger, såfremt ervervet gjelder 

en eiendom i område som omfattes av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- 

og bygningsloven, og eiendommen i planen er utlagt til annet enn landbruksområde 

eller ervervet skjer ved ekspropriasjon. Et kommunalt tomteselskap der 

vedkommende kommune har minst halvparten av kapitalen og flertallet i styret, 

likestilles med kommunen når det gjelder konsesjonsfrihet etter dette nummer. 

5. bank eller annen institusjon som Kongen har godkjent i denne sammenheng, når 

ervervet skjer gjennom tvangssalg for å redde en fordring som erververen har 

panterett for i eiendommen. Eiendommen må selges videre innen to år. Fristen regnes 

fra stadfestingen av auksjonsbudet og kan forlenges av departementet. 

6. den som erverver en tilgrensende eiendom som tilleggsjord eller -skog.  

7. leietaker eller forpakter etter forpaktingslova lov 25. juni 1965 nr. 1 som erverver 

tilleggsjord.  

Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 

dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten 

etter første ledd nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år 

og selv bebor den i minst 5 år. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse 

som er eller har vært brukt som helårsbolig. Det samme gjelder eiendom med bebyggelse 

som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring 

dersom tillatelse til bebyggelse er gitt med sikte på boligformål. Erverver gjenlevende 

ektefelle eiendom fra sin avdøde ektefelle som eier eller ved uskifte, skal botiden gjenlevende 

har gjennomført før overtagelsen regnes mot plikttiden. 

Første og andre ledd gjelder tilsvarende for samboere i ekteskapslignende forhold. Som 

samboere etter bestemmelsen her regnes samboere som fyller vilkårene i arveloven § 28 a. 

Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 6 og 7 er betinget av at  

1. det foreligger en skriftlig avtale mellom overdrager og erverver,  
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2. at ervervet gjelder hele eiendommen, eventuelt med unntak av tun på ikke over fem 

dekar,  

3. erververen eier eiendom med mer enn 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar 

produktiv skog og oppfyller driveplikten etter jordloven § 8 på eiendommen sin.. 

Konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 7 er dessuten betinget av at leietaker med skriftlig 

avtale har leid jordbruksarealet på eiendommen eller del av det i minst fem år. Leietiden skal 

regnes fra tidspunktet eier etter jordlova § 8 andre ledd har sendt kommunen kopi av leieavtalen. 

 

§ 9 første ledd nr. 1 oppheves. § 9 første ledd nr. 2 til 5 blir § 9 første ledd nr. 1 til 4. 

§ 9 fjerde ledd første punktum skal lyde: 

Første ledd nr. 4 og § 9 a gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker 

konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd.  

Ny § 9a skal lyde (understrekingene viser forskjellene mellom alternativene): 

§ 9 a (priskontroll ved erverv av landbrukseiendom) 

Alternativ 1. Ved avgjørelse av søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom 

med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, 

skal det ut over momentene som nevnt i § 9 legges særlig vekt på om den avtalte prisen 

tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det skal også gjennomføres slik 

priskontroll ved erverv av ubebygde eiendommer som skal nyttes til landbruksformål med 

mindre eiendommen som erverves er en ren skogeiendom. 

Alternativ 2. Ved avgjørelse av søknad om konsesjon på erverv av eiendom med mer 

enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det ut 

over momentene som nevnt i § 9 legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.  

 Departementet kan ved forskrift fastsette at prisvurderingen etter første ledd skal 

unnlates ved erverv av bebygd eiendom med brukbart bolighus hvor den avtalte prisen ikke 

overstiger en fastsatt beløpsgrense.  

 

§ 13 tredje ledd skal lyde: 

Kongen kan sette en frist for erververen til å søke konsesjon dersom: 

1. tidsgrensen for tvangsbruk etter § 3 andre ledd overskrides. 

2. erververen unnlater å bygge innen 5 år i strid med § 4 andre ledd. 

3. erververen foretar bruksendring i strid med plan i henhold til § 4 tredje eller fjerde 

ledd. 

4. erverver som nevnt i § 5 første ledd nr. 1 eller 2 ikke overholder boplikten etter § 5 

andre ledd. 

5. erverver som nevnt i § 5 første ledd nr. 5 ikke overholder fristen for videresalg. 

6. kravet til bosetting etter § 7 tredje ledd jf. § 6 ikke overholdes. 

7. vilkårene for å erverve konsesjonsfritt etter § 5 første ledd nr. 6 eller 7 ikke er oppfylt. 
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V 

I forbindelse med lovens ikrafttredelse gjelder følgende overgangsbestemmelser:  

1. Endringene i konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4, § 9 og § 9a skal gjelde i 

konsesjonssaker som ikke er endelig avgjort på det tidspunktet endringene trer i kraft. 

Vedtaket er endelig dersom klage ikke er mottatt innen klagefristens utløp, eller hvor 

klageadgangen etter forvaltningsloven § 28 er brukt og forvaltningen har fattet en 

avgjørelse i klagesaken. 

2. Ved lovbestemt boplikt som har oppstått etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 og 

2 etter reglene slik de lød før endringen i denne loven, får den nye arealgrensen i 

konsesjonsloven § 5 andre ledd anvendelse selv om eiendommen er ervervet før loven 

trådte i kraft. 

3. Endringen i arealgrensen skal også gjelde hvis det er fastsatt vilkår om boplikt etter 

konsesjonsloven § 11 og erververen har søkt og fått konsesjon med slikt vilkår fordi 

han ikke skulle oppfylle den lovbestemte boplikten etter § 5 andre ledd. 

4. Har eier eller leier sendt kommunen melding om leieforhold med hjemmel i 

forpaktingsloven § 1 andre ledd, løper fristen etter jordlova § 12 a første ledd nr. 2 

bokstav b andre punktum og konsesjonsloven § 5 femte ledd andre punktum fra 

tidspunktet da kommunen mottok meldingen.   

5. Endringen i odelsloven § 2 får ikke virkning for forhold der det etter tidligere regler er 

oppstått anledning til å bruke odels- eller åsetesrett før endringen her tar til å gjelde. 
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Tilstandsrapport grunnskolen 2016  

 

Forslag til vedtak: 

  

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, 

gjennomføring, spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 

2015 - 2016.  

Læringsmiljøet, viser ut elevundersøkelsen resultater på og over gjennomsnittet for fylket. 

Det samsvarer godt med at det de siste årene vært fokusert på læringsmiljøet. 

Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende 

handlinger som mobbing.  

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på og under gjennomsnittet for fylket og 

landet.  

Skolene vil derfor de neste årene fortsatt ha fokus på elevenes læringsresultater med en 

målsetting om at resultatene på nasjonale prøver, og grunnskolepoeng for avgangselevene, 

skal ligge på nivå med fylket og landet.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av 

rapporten.  

 

Elever og undervisningspersonale Tilstandsrapporten viser at elevtallet i kommunen har 

hatt en svak nedgang de siste årene. På de sentrale byskolene øker elevtallet, mens det går 



ned på bygdeskolene. Vegård skole ble lagt ned 01.08.15, og elevene ble overført til Vang 

skole.  

Beskrivelse av saken 

 
Læringsmiljø Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. 

Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir resultater.  

 

Læringsresultater På barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn.  

Resultatene på de nasjonale prøvene viser at elevene i Ringerike ikke skiller seg fra verken 

Buskerud eller landet for øvrig. Men, når det gjelder eksamenskarakterer og særlig 

grunnskolepoeng, ligger de gjennomsnittlige prestasjonene i Ringerike også i siste skoleår 

klart under landsgjennomsnittet.  

 

Gjennomføring. Når det gjelder gjennomføringen i videregående er ikke Fylkeskommunens 

mål nådd, og vår region har utfordringer. Mange tiltak er satt i verk i for å øke 

gjennomføringen. Fylkeskommune og primærkommune samarbeider om dette og målet er en 

gjennomføring på 75 % i løpet av to år.  

 

Spesialundervisning Rapporten viser en ny tendens, nemlig at færre elever i landet får 

spesialundervisning. Ringerike hadde en markert økning i 2010 og 2011 og lå i flere år godt 

over landsgjennomsnittet. Det er jobbet lokalt med flere tiltak for å redusere andelen av 

elever som mottar spesialundervisning. 

 

Voksenopplæring 

Læringssenteret for voksne ble i løpet av skoleåret omorganisert.  Flyktningkontoret ble fra 

01.01.16 overført fra NAV til Læringssenteret for voksne, og flyttet våren 2016 inn i 

kontorer i Storgata 11-13.  

For 2016 vedtok kommunestyret økt bosetting av flyktninger. Dette har ført til økt aktivitet 

og deltakertall ved Læringssenteret. Læringssenteret som holder til i Hønefoss Arena, har av 

plasshensyn måttet leie lokaler også ved AKA – Arena. 

Det vesentlige av tilbudet ved Læringssenteret retter seg mot minoritetsspråklige voksne. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til et økende antall minoritetsspråklige 16 – 18 

åringer. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet fra Ringerike kommunen sin handlingsplan for 

grunnskolen 2013-2015, kommunebudsjett 2016 og handlingsplan 2016 – 2019 samt 

folkehelsemeldingen.  

 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø 

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste 

rapport ble behandlet er K-sak 77/15.  



 

 

Rådmannens vurdering 

Det har vært mye og bred innsats for elevens psykososiale læringsmiljø de siste årene. 

Trolig er det denne samlede innsatsen som har ført til et bedre resultat. Det systematiske 

arbeidet for et godt læringsmiljø må likevel fortsette i årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkere fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å 

forbedre både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. 

Resultatene har ligget nær landssnittet, men er noe lavere enn dette siste skoleår. Det er og 

ujevne resultater fra skole til skole. Det må derfor jobbes systematisk med 

kompetanseheving hos personalet, samt at elevenes resultater må etterspørres i det daglige 

arbeidet i skolene.  
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Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ringerike omhandler skoleåret 2015-

16. Den inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring, spesialundervisning og 

voksenopplæring.  

Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13-10). Den er del av  det 

nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skoleeiers oppfølging av skolene.  Rapporten bygger i 

hovedsak på data fra «Skoleporten». Det er en nettportal og et verktøy for vurdering av kvalitet i 

grunnskolen, der alle interesserte har tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall om opplæringen. 

Alle tall som presenteres er åpent tilgjengelige på Skoleporten eller andre nettsteder. 

Som forarbeid til den kommunale rapporten lager skolene egne delrapporter. Disse er utgangspunkt 

for dialogmøter der skoleeiers represenatanter møter representanter fra elever, foresatte, ansatte 

og skolens ledelse, og politisk oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget. 

Skolenes rapporter, dialogmøtene og nasjonale data inngår som grunnlag for den kommunale 

tilstandsrapporten. Årshjulet for dette arbeidet omtales nærmere i vedlegg til rapporten. 

Innhold 

Innhold ................................................................................................................................................. 2 

1. Sammendrag ................................................................................................................................. 3 

2. Elever og undervisningspersonale ................................................................................................ 4 

2.1. Antall elever og årsverk ......................................................................................... 4 
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4.1. Nasjonale prøver 5. trinn ....................................................................................... 7 

4.2. Nasjonale prøver 8. trinn ....................................................................................... 8 

4.3. Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning ............................................................ 9 

4.4. Grunnskolepoeng ................................................................................................ 10 

5. Gjennomføring – videregående skole ......................................................................................... 10 
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1. Sammendrag 

Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring, 
læringsmiljø og spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten baserer seg på 
skolestatistikk, nasjonale prøver og undersøkelser skoleåret 2015 – 2016, skolenes 
tilstandsrapporter og dialogmøter med skolene våren 2016. 

Elever og undervisningspersonale 
Rapporten viser at elevtallet i kommunen i hovedsak er stabilt, med en elevtallsøkning på 
sentrumsskolene Eikli og Ullerål og noe nedgang i elevtallet på andre skoler. Vegård skole ble 
lagt ned 01.08.15, og elevene ble overført til Vang skole. Antall årsverk for 
undervisningspersonale og lærertettheten er på samme nivå som året før. 
 
Læringsmiljø 

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. 

Områdene som kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring 

og mobbing på skolen. For Ringerike er resultatene på linje med både fylkes- og 

landsgjennomsnittet, mens det er noe færre elever i Ringerike som rapporterer om mobbing 

enn landsgjennomsnittet. Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir 

resultater. 

 

Læringsresultater   

På de nasjonale prøvene på 5. 8. og 9. trinn var resultatene i Ringerike skoleåret 2015-16 likt 

med eller svakt under landsgjennomsnittet. Det vurderes som positivt at det jevnt over er 

færre elever på de laveste mestringsnivåene enn forrige år og på den del av prøvene færre 

enn i Buskerud fylke og i landet for øvrig. Det er og færre elever i Ringerike på de høyeste 

mestringsnivåene. Avgangskarakterene til elevene som gikk ut i 2015 var godt under 

landsgjennomsnittet. Ringerike ligger lavt på indikatoren og det er på dette området 

avstanden mellom lokale og nasjonale resultater er størst.  

 

Det går ellers fram av rapporten at det er færre elever som mottok spesialundervisning 

skoleåret 2015-2016, at det er etablert et innføringstilbud for nye minoritetsspråklige elever 

og flyktningetjenesten er overført fra NAV til Læringssenteret for voksne. 
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2. Elever og undervisningspersonale 

2.1. Antall elever og årsverk 

Tabellene  opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober 2015, 

og årsverk for  undervisningspersonalet skoleåret 2015-16 

. 

Elevtall og årsverk  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Tallet på elever  3 183 3 165 3 143 3 142 3174 

Årsverk for undervisningspersonale  293,6 292,1 296,2 271,4 271,0 

 

Elevtall – skoler 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Eikli skole - tallet på elever  182 192 195 198 231 

Hallingby skole - tallet på elever  305 293 290 288 296 

Haugsbygd ungdomsskole - tallet på elever  212 224 219 215 213 

Helgerud skole - tallet på elever  225 236 225 219 215 

Hov ungdomsskule - tallet på elever  214 237 240 238 221 

Hønefoss skole - tallet på elever  236 225 230 242 230 

Kirkeskolen - tallet på elever  92 90 84 91 90 

Nes skole - tallet på elever  44 43 41 34 27 

Sokna skole - tallet på elever  185 165 151 141 141 

Tyristrand skole - tallet på elever  322 317 316 362 356 

Ullerål skole - tallet på elever  266 262 280 301 331 

Vang skole - tallet på elever  293 289 294 289 351 

Veien skole - tallet på elever  192 214 215 215 218 

Veienmarka ungdomsskole - tallet på elever  288 252 253 254 254 
 

Vurdering 
Tabellene viser elevtallsutviklingen ved skolene i Ringerike siste 5-årsperiode. Hovedtendensen er at 

elevtallet  er  stabilt på kommunenivå, mens det er større endringer ved enkelte skoler. Vang skole 

og Tyristrand skole overtok elevene fra Stranden og Vegård skoler da de ble lagt ned.  Det forklarer 

mye av økningen ved disse skolene de siste år.  Ellers har Eikli skole og Ullerål skole hatt stor 

elevtallsvekst i perioden, mens Nes skole har hatt en markert nedgang i elevtallet. 

Årsverk for undervisningspersonale er nesten uendret fra forrige skoleår, etter er stor reduksjon 

skoleåret 2014-15. 
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2.2. Lærertetthet 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på  skolenivå. Lærertetthet gir informasjon om 

gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. Timer til spesialundervisning er 

inkludert i tallene. 
 

Lærertetthet - Ringerike 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 12,9 12,8 13,1 13,9 14,3 

Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 14,2 14,9 13,9 15,0 14,2 

 
 

Lærertetthet - geografisk  Ringerike kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

13 

Buskerud 

fylke 

Nasjonalt 

Lærertetthet 1.-7. trinn  14,3 14,2 14,0 13,4 

Lærertetthet 8.-10. trinn  14,2 14,9 14,3 14,2 
 

Vurdering 

Tabellene viser at lærertettheten i Ringerike ligger under fylkes- og landsgjennomsnittet på 
barnetrinnet, men på nivå med Buskerud og landet for ungdomstrinnet. 
Det er liten forskjell i læretettheten på barnetrinn og ungdomsstrinn i Ringerike. 
Forklaringen på redusert læretetthet er at det er færre årsverk i skolene de to siste årene 
p.g.a reduserte rammmer, mens elevtallet har vært stabilt i samme periode. 

 

2.3. Spesialundervisning 

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har 

rett til spesialundervisning. I Ringerike er utviklingen de siste tre skoleårene slik: 

Elever med spesialundervisning Gutter Jenter sum % 

2013 – 2014 213 114 327 10,4 

2014 – 2015 177 88 265 8,4 

2015 -  2016 146 71 217 6,8 

 

Andelen elever som mottar spesialundervisning har etter aktivt arbeid gått betydelig ned de siste tre 

årene. Dette har vært  en ønskelig utvikling, slik  at  at flest mulig av elevene får tilbud innenfor det 

ordinære tilbudet. Andel elever som mottar spesialundervisning i Ringerike lå forrige skoleår jevnt 

med eller noe svakt under tallene for hele landet. Det er grunn til å merke seg at det er dobblet så 

mange gutter som jenter som får spesialundervisning. 
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3. Læringsmiljø 

På den obligatoriske elevundersøkelsen, svarer elevene på 7. og 10. trinn på spørsmål innenfor disse 

områdene: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring, elevdemokrati, 

medvirkning, trivsel og trygghet.  

Ringerikselevene scorer likt med eller høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på disse 

faktorene.De opplever i hovedsak god støtte fra lærerne, de sier at skolearbeid er viktig, opplever 

mestring, sier at  de får medvirke, at de trives på skolen og opplever et trygt miljø. 

Dette samsvarer og godt med det som elev- og foreldrerepresentanter formidler i dialogmøtene med 

skolene. 

Det er et mål at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli 

utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller 

utestengning på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal det reageres 

umiddelbart og iverksettes tiltak. Dette er og lovfestet i Opplæringsloven (§ 9a-3). 

Tabellen viser andel elever som på elevundersøkelsen har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden 

eller oftere: 

Andel som har opplevd mobbing minst 2-
3 ganger i måneden (Tall i prosent) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ringerike kommune  5,3 4,4 3,1 

Nasjonalt  5,4 4,8 4,5 

 

Oversikt over skolenes registrerte saker etter §9a-3: 

Saker ut fra Opplæringsloven § 9a-3 krenkende adferd Antall 

Antall saker skolene har registret og jobbet med i 2015 55 

Antall av disse sakene som er meldt av elev eller foresatte 28 

Antall enkeltvedtak utformet: 20 

 

Vurdering 

Elevene på 7. og 10. trinn i Ringerike kommune rapporterer et minkende omfang av mobbing de siste 
årene. Tallene i Ringerike ligger under fylkes- og landsgjennomsnittet. Dette viser at det arbeides 
godt med det forebyggende arbeidet i skolene, og at saker som oppdages tas alvorlig. Det er godt 
samsvar mellom det skolenes representanter rapporterer om bl.a. på dialogmøtene og elevenes svar 
på  elevundersøkelsen. Likevel er det fortsatt mange elever som opplever mobbing, så innsatsen på 
dette feltet er ikke avsluttet, men fortsetter kontinuerlig.  

Som det går fram av den siste tabellen jobber skolene med mange saker som de oppdager selv, eller 
som blir meldt av elever og foresatte.  Men fortsatt er det elever som opplever krenkende handlinger 
som av forskjellige grunner ikke melder fra eller blir oppdaget. 

Skolene følger rutinene for Godt psykososialt miljø i Ringeriksskolen. Det oppfordres jevnlig at 
ansatte, foresatte, elever eller andre som får kjennskap til at enkeltelever ikke har det bra, melder 
ifra til skolens ledelse. Det jobbes og jevnlig i personalene med rutinene og med kompetanseheving 
ift å undervise barn i sosial kompetanse. Alle barneskolene har nå tatt i bruk det holdningsskapende 
og forebyggende programmet «Mitt Valg».  
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4. Læringsresultater 

4.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 5. trinn høsten 2015, og hvordan 
elevene fordeler seg på tre ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til 
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk». 

Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune   49 49 49 

Eikli skole    50 47 53 

Hallingby skole  45 47 46 

Helgerud skole    43 44 47 

Hønefoss skole    48 49 50 

Kirkeskolen    49 46 50 

Sokna skole    49 51 46 

Tyristrand skole    54 53 51 

Ullerål skole    52 51 50 

Vang skole    49 48 48 

Veien skole    53 50 51 

Nes skole har for få elever på 5. trinn til at resultatene offentliggjøres 

Nasjonale prøver 5. trinn - Ringerike 

%-fordeling på nivåer  
Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 

Engelsk 25 (24)* 54 (50) 21 (26) 

Regning 26 (24) 56 (51) 18 (25) 

Lesing 23 (24) 55 (49) 22 (26) 

*Nasjonale tall i parentes 

Vurdering 
Dialogmøter og skolenes rapporter beskriver godt arbeid med grunnleggende ferdigheter på 
skolene.  Tabellene ovenfor viser resultatet tett opp til nasjonale tall, med mindre avstand til 
disse enn forrige år, men lokale mål er ikke nådd. Best resultater har Tyristrand skole.  
Det er positivt med klart færre elever på Mestringsnivå 1 enn forrige år og at andel elever på 
Mestringsnivå 1 nå er på linje med de nasjonale tallene. I lesing er det færre elever på nivå 1 
i Ringerike enn landsgjennomsnittet. Det er og en tendens med elever på Mestringsnivå 2 og 
færre på Mestringsnivå 3 i Ringerike enn landsgjennomsnittet. 
Det satses videre på gunnleggende ferdigheter i kommunen, ved internt arbeid på skolene, 
ved videreutdanning og i satsingen på kompetanse.  
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4.2. Nasjonale prøver 8. trinn 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2015, og hvordan 
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til 
mestringsnivå i lesing, regning og engelsk». 

Nasjonale prøver 8. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune 50 50 49 

Hallingby skole 52 51 54 

Haugsbygd ungdomsskole 50 52 50 

Hov ungdomsskole 49 49 48 

Sokna skole 49 50 46 

Tyristrand skole 49 50 46 

Veienmarka ungdomsskole 49 51 49 
Nes har får få elever på 8. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten 

Nasjonale prøver 8. trinn 

Fordeling på nivåer – 

Ringerike 

Mestrings- 
nivå 1 

Mestrings-
nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings-
nivå 4 

Mestrings
-nivå 5 

Engelsk 9 (9)* 21 (19) 47 (42) 15 (19) 8 (11) 

Regning 9 (8) 20 (22) 40 (38) 20 (22) 12 (11) 

Lesing 6 (8) 24 (21) 40 (38) 21 (21) 9 (11) 

*Nasjonale tall i parentes 

Vurdering 
Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2015 ligger tett opp til de nasjonale 
resultatene. Prøvene er avholdet tidlig i skoleåret, og resultatene må i stor grad sees på som 
barnetrinnets resultater. Det er spredning i resultatene fra skole til skole. Mens det i skoleåret 2014-
15 var best resultater i sentrumsnære skoler, er dette ikke noen tydelig tendens i år. Skolenes 
resultater varierer noe fra år til år, og på 8. trinn var det i 2015 best resultater ved Hallingby skole. 

Det er også på 8. trinn færre elever på Mestringsnivå 1 enn landsgjennomsnittet i lesing, og noe 
færre elever på Mestringsnivå 5 i Ringerike enn landsgjennomsnittet. 

Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan være 
variasjoner fra år til år.  Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elev og klasse sin utvikling og er et 
hjelpemiddel til å sette i verk tiltak for forbedring. Alle skolene jobber med prøveresultatene for å 
finne forbedringspunkter hos eleven, klassen og skolen og setter seg lokale mål de jobber mot ut fra 
målsettinger gitt i kommunens handlingsprogram. Dette er og tema i skolenes rapporter og i 
dialogmøter med skolene. 
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4.3. Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning 

Tabellene under viser resultatet av de nasjonale prøvene på 9. trinn høsten 2015, og hvordan 
elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 
Det er et kommunalt mål at Skolene har resultater på nasjonale prøver over landsgjennomsnittet. 
Elevene på 9. trinn har de samme prøvene som 8.trinn. 

Nasjonale prøver 9. trinn Lesing Regning 

Nasjonalt 53 54 

Buskerud fylke 53 53 

Ringerike kommune 52 53 

Hallingby skole  49 51 

Haugsbygd ungdomsskole 56 57 

Hov ungdomsskole 52 51 

Sokna skole 49 50 

Tyristrand skole 49 50 

Veienmarka ungdomsskole 52 54 

 

Nasjonale prøver 9. tr. 
Fordeling på nivå 

Mestrings-
nivå 1 

Mestrings-
nivå 2 

Mestrings-
nivå 3 

Mestrings-
nivå 4 

Mestrings-
nivå 5 

Lesing 5 (5) 20 (14) 31 (33) 26 (27) 17 (20) 

Regning 3 (4) 18 (15) 35 (34) 25 (27) 19 (20) 

*Nasjonale tall i parentes 

 

Vurdering: 

Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3-4 poeng over 8. trinn.  
Ringerikselevenes totalscore er nokså lik landsgjennomsnittet, men med variasjon fra skole til skole. 
Best resultater på dette trinnet har Haugsbygd ungdomsskole. 
En skal ikke legge for stor vekt på enkeltresultater for ett år for det kan være store årsvariasjoner på 
skolene. Det ser en tydelelig når en sammenligner den enkelte skolens resultater for 8. og 9. trinn i 
forhold til kommune- og landssnittet. 

Når det gjelder fordelingen av elever på Mestringsnivåer, er tendensen også på dette trinnet med 
noe færre elever på de høyeste mestringsnivåene enn i landet ellers. 

  



Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune 2016 
 

Side 10 
 

4.4. Grunnskolepoeng  

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er 
beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 
10. 

 

 
 
Vurdering 
Elevene i Ringerike oppnår grunnskolepoeng som i gjennomsnitt ligger langt under fylkes- og 

landsgjennomsnittet. Det er et kommunalt mål å heve resultatene. Det er på dette området avviket 

mellom kommunale og nasjonale resultater er størst.  

Det er dilemma at elevene scorer nær landsgjennomsnittet på grunnleggende ferdigheter i nasjonale 

prøver, mens resultatene i form av avgangskarakterer ligger langt under det nasjonale 

gjennomsnittet. Ungdomsskolene har derfor også et spesielt fokus på læringsresultater, og det er et 

klart mål å heve disse resultatene.  Det er bare små avvik mellom standpunktkarakterer og 

eksamenskarakterer.  

 

 

 

5. Gjennomføring – videregående skole 

Andel elever (%) som har fullført og bestått videregående opplæring (etter fem år) 

Elever fullført etter 5 år (%) 2014 2013 2012 2011 2010 

Ringerike kommune 68 70 70 66 68 

Buskerud fylke 71 72 70 68 69 

Tall fra Buskerud fylkeskommunes tilstandsrapport 

Den nasjonale målsettingen for kullet som startet i videregående skole i 2009 og fullførte senest i 

2014 var på 74 %. Tallet for Buskerud fylke var 71 % mens i Ringerike kommune hadde 68 % av dette 

kullet fullført etter 5 år. Resultatene fra Ringerike ligger på nivå med Drammen, Kongsberg og Nedre 

Eiker. 

Fylkeskommunen skriver i sin rapport at «det virker utfordrende å oppnå det nasjonale målet om 75 

% fullført og bestått for 2010-kullet målt etter skoleslutt i 2015-16 også i Buskerud.» 

 

  

Grunnskolepoeng - 

gjennomsnittl
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Ringerike kommune 38,7 38,4 39,5 38,3 38,5

Buskerud fylke 39,9 39,9 40,5 40,1 40,9

Nasjonalt 39,9 40,0 40,1 40,4 40,8
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6. Opplæring minoritetsspråklige elever 

Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet får et opplæringstilbud ved Hønefoss skole i inntil 2 år. 

Dette velkomsttilbudet ble etablert og satt i drift fra skolestart høsten 2015. 

Etter en periode overføres elevene til sine nærskoler.   

På ungdomstrinnet er det tilsvarende tilbud lokalisert til Hov ungdomsskole. 

Det ble i løpet av skoleåret etablert ordning der barn i skolepliktig alder ved Hvalsmoen 

transittmottak også får opplæringstilbud ved velkomsttilbudene ved Hønefoss og Hov. 

Antall elever ved velkomsttilbudene varierer gjennom skoleåret. 

 

Velkomsttilbud Hønefoss 10 – 15 elever 

Velkomsttilbud Hov 20 – 30 elever 

 

 

7. Voksenopplæring 

Læringssenteret for voksne ble i løpet av skoleåret omorganisert.  Flyktningkontoret ble fra 1.1.16 

overført fra NAV til Læringssenteret for voksne, og flyttet våren 2016 inn i kontorer i Storgata 11-13.  

For 2016 vedtok kommunestyret økt bosetting av flyktninger. Dette har ført til økt aktivitet og 

deltakertall ved Læringssenteret. Læringssenteret som holder til i Hønefoss Arena, har av 

plasshensyn måttet leie lokaler også ved AKA – Arena. 

Det vesentlige av tilbudet ved Læringssenteret retter seg mot minoritetsspråklige voksne. 

Kommunen er ansvarlig for å gi tilbud til et økende antall minoritetsspråklige 16 – 18 åringer. 

 

Læringssenteret gir tilbud innen spesialundervisning, grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap og det to-årige introduksjonsprogrammet for flyktninger. 
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8. System for oppfølging (internkontroll) 

Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene (se også vedlagt årshjul for 
kvalitetsarbeidet) 
 

 Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene  

 Handlingsplan for grunnskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter 

 Oppfølging av resultater på nasjonale prøver  

 Rektorsamlinger hver måned   

 Lederavtaler 

 Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer. 

 Tilstandsrapport fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater  

 Dialogmøter med skolene (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene 

 Årlig tilstandsrapport på kommunenivå til politisk behandling i hovedutvalg og kommunestyre  
 
Dialogmøter (tilsyn) med skolene  

Det gjennomføres dialogmøter med halvparten av skolene annet hvert år. Skolene får skriftlig varsel 
om møtet og hvilke tema som skal berøres. Møtene gjennomføres med deltakelse fra ledelse, 
ansatte, foreldre, elever og kommunalt oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget. Skolene får 
skriftlig tilbakemelding og Hovedutvalget for oppvekst og kultur gjennomgår rapportene.   
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VEDLEGG: 

ARBEIDET MED  
TILSTANDSRAPPORT og PLANSYSTEM 2016 

MED ÅRSHJUL 
 

Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen  

 samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak 

 inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,  

 inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven. 

 

Bakgrunn  
Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13- 

10 der det heter at som en del av kommunens oppfølgingsansvar 

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, 

knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast 

av skoleeigar dvs. kommunestyre.» 

Tilstandsrapportene har tidligere vært utarbeidet etter en nasjonal mal. Det har 
vært ønskelig med en bredere involvering i arbeidet og å samordne 

tilstandsrapporteringen med øvrige planverk og rapportering bl.a. på vedtatte 

mål. 

Tilstandsrapporten inngår som den del av «kommunens forsvarlige system» jf § 

13-10. 
 

Hensikt  

Kommunens tilstandsrapport bygger på skolenes rapporter og skal gi innblikk i 

skolenes og sektorens 

 resultater 

 arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse 
 vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater 

 

Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens 

planer og rapporter og de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer 

for virksomheten.  
 

Hovedelementer: 

Januar-juni: 

 Skolenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer og tiltak 

 Kommunenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole 
Juni –desember: 

 Skolenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål 

 Kommunenivå: Reviderte mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak 

av nytt handlingsprogram.   
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1. Skolen får tilsendt mal med datauttrekk 
for rapport for analyse av tilstanden 

 
15.jan 

 
K-sjef 

2. Ståstedsanalysen (b-trinn) 

Skolene vurderer seg selv ut fra data i 
ståstedsanalyse og tilsendt rapport 

01.febr Rektor 

3. Internt arbeid på skolen med resultater 

og rapport 

Drøfting i personale og rådsorgan 

01.mars Rektor 

4. Innsending av rapport med evaluering 
av 2015 og mål og tiltak for 2016 

01.mars Rektor 

5. Lederavtaler 01.mars K-sjef 

6. Årsmelding kommune 20.mars K-sjef 

7. Dialogmøte på basis av rapport 

(kommune – skole) min. 2.hvert år 

1.mai K-sjef/ 

rektor 

8. Politisk sak – Kommunens 

tilstandsrapport basert på skolenes 

rapporter og dialogmøter. 

30. mai K-sjef 

9. Politisk behandling (HOK, F- skap, K-
styre) (Skolenes rapporter som 

vedlegg), eller noen rektorer inviteres) 

30.juni  K-sjef 
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10. Arbeidet med nytt handlingsprogram 

starter med F-skapsseminar 

Juni F-skap 

11.  Avgangskarakterer 10.trinn 
(Standpunkt, eksamen, 

grunnskolepoeng) 

Juni  Rektor 

12.  Mål og indikatorer, og økonomiske 

rammer i handlingsprogram 

2017-20 

Sept K-sjef/ 

rådman

n 

13. Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor 

14. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor 

15. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov.-
des. 

Rektor 

16. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og 

10.trinn 

Nov.-

des. 

Rektor 

17. Medarbeiderundersøkelsen Nov.-

des. 

Rektor 

18. Handlingsprogram med budsjett, mål og 
måleindikatorer 

Nov. K-styret 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4571-4  Arkiv: G00  

 

Sak: 25/16 

 

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4571-3  Arkiv: G00  

 

Sak: 8/16 

 

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslaget til høringsuttalelse tas til orientering 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 06.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til høringsuttalelse ble enstemmig tatt til orientering som råd for 

funksjonshemmedes innstilling til hovedstyret for helse, omsorg og velferd (HOV). 

Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4571-2  Arkiv: G00  

 

Sak: 15/16 

 

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Eldrerådet 05.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til hovedutvalget for 

helse, omsorg og velferd (HOV) 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4571-1   Arkiv:   

 

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjeneste-

meldingen" og "Oppgavemeldingen", -høring  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Innledning / bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet har 6. juni 2016 sendt ut et høringsnotat (vedlagt) med 

forslag til lovendringer, blant annet i forbindelse med oppfølging av forslag i 

«Primærhelsetjenestemeldingen» og «Oppgavemeldingen». Høringsfristen er satt til 

1.10.2016, og det tas sikte på å legge frem en lovproposisjon våren 2017. 

Stortinget har besluttet å overføre det offentliges ansvar for tannhelsetjenester fra 

fylkeskommunene til kommunene.  Stortinget har også vedtatt at det skal etableres en 

forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS). 

Dette skjedde ved Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – 

nye oppgaver til større kommuner og Innst. 333 S (2014-2015) den 9. juni 2015. 

Videre har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag ved behandlingen av Meld. St. 14 

(2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet den 12. november 2015. 

Forslaget til lovfesting av kompetansekrav er en del av departementets oppfølging av 

forslagene i meldingen. 

Høringsnotatet inneholder lovforslag knyttet til følgende oppgaver/tema:  

1. Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester 

fra fylkeskommunene til kommunene. Kommunens ansvar foreslås regulert i helse-



 og omsorgstjenesteloven, mens pasientens rettigheter foreslås regulert i pasient- og 

brukerrettighetsloven. 

2. Etablering av en forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte 

distriktspsykiatriske sentre (DPS). 

3. Krav om at kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, 

fysioterapeut, helsesøster og jordmor. Det tas sikte på at lovendringen skal tre i 

kraft 1. januar 2018. 

4. Krav om at kommunen må ha psykolog, ergoterapeut og tannlege knyttet til seg. 

Disse lovendringene skal etter planen tre i kraft først fra 1. januar 2020. 

5. Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene. 

6. Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring. 

7. Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep. 

8. Tydeliggjøring av kommunenes plikter når det gjelder psykososial beredskap og 

oppfølging. 

9. Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes 

av spesialisthelsetjenesteloven. 

 

Beskrivelse av saken/saksopplysninger 

Ad. pkt.1: Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for 

tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene.  

Stortinget vedtok i juni 2015 at ansvaret for tannhelsetjenesten bør overføres fra 

fylkeskommunene til kommunene. 

I dag har alle barn og ungdom opp til 18 år, psykisk utviklingshemmede samt pasienter i 

hjemmesykepleie og sykehjem rett til tannhelsehjelp fra fylkeskommunen. I tillegg foreslås 

det å lovfeste at personer med rusavhengighet og innsatte i fengsler skal få de samme 

rettighetene. 

Det er ca. 5% av befolkningen over 20 år som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. 

Økningen i antall eldre vil føre til økt behov for tannhelsehjelp, samtidig som behandlings-

behovet for barn og unge forventes å reduseres som følge av generelt bedret tannstatus.  

Flytting av oppgaver mellom forvaltningsnivåene skal følge det finansielle 

ansvarsprinsippet. Det innebærer at overføring av oppgaver til kommunene skal følges av 

tilsvarende overføring av økonomiske ressurser. Finansieringen vil fortsatt bestå av 

rammetilskudd fra staten, kommunens egne skatteinntekter og pasientenes betaling av 

vederlag/egenbetaling i form av mellomlegg. Den delen av det fylkeskommunale 

rammetilskuddet som i dag går til tannhelsetjenester vil bli trukket ut fra rammetilskuddet til 

fylkeskommunene og fordelt til kommunene etter nye kostnadsnøkler. 

Fordelingen av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten mellom kommunene vil bli en stor 

prosess. Spesielt de mindre kommunene må vurdere hvordan de skal sikre tilstrekkelig 

kompetanse og fagmiljø i tjenesten, samt ivareta stordriftsfordeler som en fylkeskommunal 

tannhelsetjeneste i dag nyter godt av. Oppgaveoverføringen vil også medføre 



overgangskostnader i forbindelse med forberedelse til og gjennomføring av 

virksomhetsoverdragelsen, herunder personaltiltak, systemkostnader mv.  

Departementet forslår at dagens lovstruktur med en egen tannhelsetjenestelov ikke 

videreføres. Det forslås at kommunens fremtidige ansvar for tannhelsetjenester reguleres i 

lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og at innbyggernes rettigheter reguleres til 

pasient- og brukerrettighetsloven. Lovforslagene innebærer i hovedsak en videreføring av 

gjeldende rett.  

 

Ad. pkt.2: Forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) 

til kommuner. 

Forsøksordningen skal iverksettes for å innhente kunnskap og erfaringer fra noen større 

kommuner, med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, som får et samlet driftsansvar for å 

yte tjenester til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet. Formålet er å 

undersøke om et kommunalt driftsansvar kan bidra til et bedre og mer helhetlig tilbud til 

pasientene. Forsøksordningen skal bidra til økt kunnskap om hensiktsmessig 

oppgavefordeling mellom forvaltnings- og tjenestenivåene, samhandling og mer effektiv 

ressursutnyttelse.  

Distriktspsykiatriske sentre (DPS) er en del av det psykiske helsevernet i spesialisthelse-

tjenesten, som i tillegg består av spesialiserte sykehusavdelinger og privatpraktiserende 

avtalespesialister. DPS har ansvar for å gi behandlingstilbud både i akuttsituasjoner og på 

bakgrunn av henvisninger. DPS har ansvar for å behandle alle typer alvorlige psykiske 

lidelser, som psykoser, alvorlige angst- og depresjonslidelser, spiseforstyrrelser, 

tvangsnevroser, alderspsykiatri, posttraumatiske stresslidelser og dobbeltdiagnoser (både 

psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet). Distriktspsykiatriske sentre skal utrede og tilby 

behandling poliklinisk, ambulant eller døgnopphold. DPS er, og vil i forsøket fortsatt være, 

en spesialisthelsetjeneste. Det regionale helseforetaket (RHF), Helse Sør-Øst, vil fortsatt 

inneha det lovbestemte sørge-for-ansvaret (det overordnede ansvar for at befolkningen gis 

nødvendig helsehjelp).  

Et kommunalt driftsansvar omfatter ansvar for budsjett og økonomisk resultat, kvalitet, 

pasientsikkerhet, arbeidsgiveransvar, ansvar for å forvalte og prioritere samlede ressurser, 

koordinering i forhold til andre tjenester og for at virksomheten drives i henhold til avtaler 

som er inngått med det regionale helseforetaket (RHF).  

De fleste pasientene får et fullstendig behandlingsforløp i regi av DPS. Mange pasienter får 

etterbehandling/oppfølging fra DPS etter sykehusopphold, særlig etter akuttinnleggelser. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil fastsette rammeverket for forsøksordningen med 

bakgrunn i innspill fra høringsinstansene. Departementet tar sikte på at rammeverket skal 

være på plass slik at samarbeidet mellom kommunene og Regionale Helseforetak kan starte 

våren 2017. 

 

Hvorfor gjennomføre forsøk? 

Det gjøres mye godt rus- og psykisk helsearbeid i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

Rus og psykisk helsearbeid er imidlertid svært sammensatte fagområder, der oppgave- og 

ansvarsfordeling er uklar, tjenestetilbudene varierer i kommunene og i 

spesialisthelsetjenesten og kunnskapsgrunnlaget for hva som virker er dårlig utviklet. Et 

kjennetegn ved feltet er behovet for bedre samhandling mellom tjenestenivåene. Mange har 



behov for tjenester fra ulike nivåer, og ofte at tjenestene gis samtidig. En rekke satsinger på 

feltet har hatt som mål å utvikle helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. 

Samhandlingsreformen er vesentlig også innen psykisk helse- og rusfeltet. Følgende sitat fra 

psykose-retningslinjene kap. 11.1 «Generelt om samhandling» gir en god beskrivelse:   

«Samhandlingsreformen innebærer at kommunene skal ha en sterkere ansvarsrolle og ivareta flere 
oppgaver. Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–2015 (423) beskriver en framtidig kommunerolle 
med en ambisjon om at kommunene skal sørge for helhet, med forebygging, tidlig intervensjon, 
tidlig diagnostikk, habilitering og rehabilitering, behandling og oppfølging, slik at et helhetlig 
pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). Dette 
innebærer ikke en svekkelse av spesialisthelsetjenesten, men en omstilling slik at det i større grad 
tilrettelegges for å understøtte kommunene i arbeidet deres og samtidig sørges for å tilby tjenester 
av høy kvalitet som krever spesialisert kompetanse. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
spesialisthelsetjenesten skal bli mer likeverdige beslutningstakere.» (IS-1957 juni 2013) 

Innen rus- og psykisk helsefeltet har det skjedd en omfattende endring i oppgavefordelingen.  

Endringene er basert på at psykisk helse fremmes der livene leves, det vil si i kommunen. 

Spesialisthelsetjenesten har over tid redusert antall døgnplasser og økt det polikliniske 

tilbudet. Behovene for kommunale tjenester har økt og kommunene har styrket 

kompetansen, men ressurser og virkemidler har ikke i tilstrekkelig grad fulgt med.  

Ekspertutvalget for kommunereformen skriver i sin sluttrapport (Kriterier for god 

kommunestruktur, 2014) at det både er fordeler og ulemper ved å overføre ansvar og 

oppgaver innenfor det psykiske helsevernet til kommunene. Utvalget peker på at kommunen 

og spesialisthelsetjenesten yter samtidige tjenester til mennesker med sammensatte lidelser, 

at grensen mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester ikke er 

tydelig og at fordelingen av ansvar og oppgaver mellom forvaltningsnivåene varierer 

mellom ulike deler av landet.  

Utvalget peker på at fordelene med en overføring er at det blir en større nærhet mellom 

forvaltningen og innbyggerne slik at pasientene enkelt kan komme i kontakt med 

tjenesteyter og få tilgang til tiltakene. Ulempene er at det er uklare grenser mellom 

sykehusene og DPS-ene når det gjelder behandling av pasienter. Det fører til at en ikke kan 

flytte deler av det psykiske helsevernet, for eksempel DPS-ene, til kommunene uten at det 

vil lede til koordineringsproblemer innad i spesialisthelsetjenesten. Flytting av DPS-ene til 

kommunene samtidig med at sykehusene forblir en del av den statlige 

helseforetaksstrukturen, kan også gi kommunene insentiver til å flytte pasientene ut av DPS-

ene og over i sykehusene. Dette kan imidlertid motvirkes ved betalingsordninger mellom 

kommunene og sykehusene.  

Utvalget konkluderer med at ansvar og oppgaver i det psykiske helsevernet ikke bør 

overføres til kommunene før en modell der kommunene overtar ressurser og 

finansieringsansvar for hele det psykiske helsevernet og der de spesialiserte tjenestene 

fortsatt tilbys av de regionale helseforetakene prøves ut.  

KS skrev i sitt innspill til Regjeringens Oppgavemelding høsten 2014, blant annet følgende: 

«Oppgaveoverføring er ikke mål i seg selv, men må sees ut fra det faktum at kommunene 

har fått økt ansvar for brukere med sammensatte og alvorlige problemer, samtidig som det er 

stort behov for å utvikle mer helsefremmende og forebyggende tjenester. Det er et uttalt mål 

å styrke de lokalbaserte tiltakene innen rus- og psykisk helsearbeid i kommunene. En måte å 

gjøre det på, er å dreie noen ressurser fra spesialisthelsetjenesten til kommunesektoren i 

forbindelse med en kommunereform.  Dette tilsier behov for mer økonomiske og faglige 

ressurser og bedre virkemidler på kommunalt nivå.  



Økt kommunalt ansvar kan gi grunnlag for å utvikle bedre rus- og psykisk helsehjelp til 

innbyggerne. Kommunene ser rus- og psykiske problemer i en større sammenheng og kan 

koordinere bruken av virkemidler ut fra lokale forhold og behov. Kommuner med en viss 

størrelse kan ta et betydelig større ansvar for rus- og psykisk helsearbeid, gitt tilgang på 

nødvendige økonomiske og faglige ressurser, samt tilstrekkelig tid til å utvikle lokalt 

tilpassede tjenester. Større kommunalt ansvar fordrer mulighet til å bygge gode fagmiljø. 

Store kommuner kan evt. ta ansvar for kommuner i omlandet. Forebyggende tiltak og 

lavterskeltilbud må bygges ut. Det er behov for å styrke forskning, utvikling og 

videreutdanning i rus og psykisk helse.  

Endringer i oppgavefordeling må gjennomføres gradvis og kontrollert, med nødvendig tid til 

å sikre oppbygging av tilbud og kompetanse. Det anbefales forsøk med kommunalt ansvar 

for DPS og BUP ulike steder i landet.»  

 

Økonomiske forhold  

Siden det ikke er kjent på forhånd hvilke og hvor mange DPS-er og kommuner som skal 

inngå avtale om deltagelse i forsøket, vil det ikke overføres midler til kommunenes 

inntektsrammer. Departementet mener at den beste løsningen trolig vil være at det 

økonomiske oppgjøret avtales lokalt. Helse- og omsorgsdepartementet kan stille krav til de 

regionale helseforetakene i oppdragsdokumentene eller de kan som eier pålegge de 

regionale helseforetakene å overføre midler gjennom avtalene med kommunene.  

Grunnlaget for overføringen vil være det regionale helseforetakets kostnader for drift av det 

aktuelle DPS. Målepunktet er siste kjente regnskapsår korrigert for generell vekst, herunder 

kompensasjon for lønns- og prisvekst. Kommunen som drifter DPS-et bør bære de fulle 

kostnader ved å drive DPS-et. Det forutsetter at kommunen får inndekning også for 

eventuelle kapitalkostnader eller eventuelle husleiekostnader. Årlig regulering av 

overføringen bør skje på grunnlag av den generelle prosentvise inntektsvekst for det 

regionale helseforetaket. 

Det økonomiske oppgjøret må avklares gjennom avtaler og kontrakter som skal inngås 

mellom kommune og RHF. 

 

Ad. pkt. 3 og 4: Å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. 

Etter departementets vurdering er rett kompetanse i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten så grunnleggende for å kunne yte nødvendige og forsvarlige tjenester, at 

visse kompetansekrav bør fremgå direkte i lov. I tråd med forslag i 

Primærhelsetjenestemeldingen, og Stortingets behandling av meldingen, foreslås det derfor 

at det i helse- og omsorgstjenesteloven inntas en liste over hvilken kjernekompetanse enhver 

kommune må ha knyttet til seg. 

Helse- og omsorgstjenesteloven er i dag profesjonsnøytral, men representerer en 

videreføring av plikter og rettigheter som tidligere fulgte av kommunehelsetjenesteloven og 

sosialtjenesteloven. Forslaget til lovfesting av krav om at kommunene må ha ansatt, eller 

avtale med, lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster, ergoterapeut og psykolog 

er en videreføring og tydeliggjøring av allerede gjeldende rett.  

Det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenesten er omfattende, og sammensatt. 

Kommunene har, og vil komme til å ha, et stort behov for fagutdannede medarbeidere. 



Samhandlingsformen legger opp til at mer komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i 

kommunene.  

I Primærhelsemeldingen (Meld. St. 26 (2014-2015) beskrives forventningene til kompetanse 

i kommunene slik: «Behovet for økt kompetanse gjelder særlig personell med utdanning på 

høgskole- eller universitetsnivå. Disse kan i større grad utvikle kommunale tjenester mot økt 

fokus på kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og opplæring av pasienter og 

pårørende. Høgskole- eller universitetsutdannet personell vil gjøre kommunene attraktive 

som forskningsarena og gjøre dem bedre i stand til å implementere relevant forskning i 

tjenestetilbudet. Kompetansen er også nødvendig for å legge til rette for bedre og mer 

målrettet samhandling med spesialisthelsetjenesten, både for tilbud til enkeltpasienter eller 

pasientgrupper og for utvikling av det kommunale tjenestetilbudet».  

En lovfastsatt liste over kjernekompetanse vil ikke være uttømmende for hva slags 

kompetanse eller hvilke fagprofesjoner den enkelte kommune har behov for. Utover en 

lovfastsatt liste skal kommunen stå fritt til å velge hva slags personell den vil ansette eller 

inngå avtale med. 

 

Ad. pkt. 5: Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialist-

helsetjenesten på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor 

kommunene. 

Regjeringen vil utrede en endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene får 

veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten som speiler spesialisthelsetjenestens 

veiledningsplikt overfor kommunene.  

Dette vil gjelde helsepersonell som er ansatt i kommunen, men også private tjenesteytere 

som yter tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven på vegne av kommunen. Det 

vil for eksempel gjelde privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter.  

Veiledningsplikten omfatter veiledning som er nødvendig for at spesialisthelsetjenesten skal 

kunne løse oppgaver pålagt i lov eller forskrift. Plikten vil gjelde både veiledning som den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten tar initiativ til og veiledning som gis etter 

anmodning fra spesialisthelsetjenesten. Veiledningsplikten skal gjelde "helsemessige 

forhold". Dette innebærer at plikten omfatter ethvert tiltak som angår pasienters fysiske eller 

psykiske helse. 

Departementet mener at veiledning fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten til 

spesialisthelsetjenesten skjer i et visst omfang allerede i dag. Forslaget om lovfestingen vil 

derfor være en lovfesting av gjeldende praksis. Departementet legger til grunn at omfanget 

av slik veiledning må forventes å være såpass beskjedent at kostnadene må kunne dekkes 

innenfor den enkelte kommunes ordinære budsjetter. 

 

Ad. pkt. 6: Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og 

pårørendeopplæring. 

I Primærhelsetjenestemeldingen understrekes det at god sykdomsmestring forutsetter at 

pasienter og pårørende har tilstrekkelig kunnskap og praktiske ferdigheter til å endre livsstil 

i tråd med egne mål, vurdere forandringer i sykdomstilstanden og gjennomføre egen 

behandling.  



Det er et mål for regjeringen at pårørende skal få en større og tydeligere plass i helse- og 

omsorgstjenesten. Pårørende som tar vare på sine nærmeste, skal bli møtt av offentlige 

tjenester som arbeider sammen med dem, veileder og støtter dem og gir avlastning når det 

trengs. Ingen skal måtte påta seg omfattende omsorgsarbeid dersom de ikke ønsker det eller 

dersom de mener at kommunen vil kunne gi et bedre og mer forsvarlig tjenestetilbud. 

Helse- og omsorgstjenesteloven har ingen generell bestemmelse som eksplisitt pålegger en 

plikt til opplæring av pasienter, brukere og pårørende. Å samle tiltakene rettet mot 

pårørende i en felles bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven vil ikke bare være et 

virkemiddel for å sikre nødvendig pårørendestøtte, det vil også kunne bidra til å synliggjøre 

og anerkjenne pårørendes innsats. 

Departementet foreslår å tydeliggjøre kommunens plikt til å sørge for nødvendig opplæring 

av pasienter, brukere og pårørende ved å endre helse- og omsorgstjenestelovens 

formålsbestemmelse. § 1-1 nr. 5 skal lyde (foreslått endring i kursiv):  

"sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre 

nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset den 

enkeltes behov". 

Dette mener departementet er en tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og at endringen 

derfor ikke vil innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for 

kommunene. 

 

Ad. pkt. 7: Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, 

avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. 

I lys av at vold og seksuelle overgrep er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, mener 

departementet at det bør innføres en ny bestemmelse i henholdsvis helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. 

Bestemmelsene foreslås å omfatte:  

- Ansvar for å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være 

utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep.  

- Ansvar for å legge til rette for at tjenestene blir i stand til å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep.  

Departementet mener at lovendringene presiserer gjeldende rett og antas derfor ikke å ha 

økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.  

 

Ad. pkt. 8: Tydeliggjøring av kommunenes plikter når det gjelder psykososial 

beredskap og oppfølging. 

Forslaget innebærer i all hovedsak presisering av gjeldende rett. 

Etter departementets vurdering er det viktig at kommunens ansvar for psykososial beredskap 

og oppfølging fremgår tydeligere av loven enn i dag. 

Departementet foreslår ikke å lovfeste et krav om at kommuner skal sørge for etablering av 

psykososiale kriseteam. Den enkelte kommune må selv vurdere om ansvaret for psykososial 

beredskap og oppfølging skal ivaretas gjennom opprettelse av psykososiale kriseteam eller 

på annen måte. 



Departementet foreslår derfor å endre helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 

slik at ansvar for psykososial beredskap og oppfølging tydeliggjøres i form av ny bokstav d). 

Ny bestemmelse foreslås da å skulle lyde (endringer i kursiv):  

"Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:  

a) legevakt,  

b) heldøgns medisinsk akuttberedskap, 

c) medisinsk nødmeldetjeneste og 

d) psykososial beredskap og oppfølging». 

Departementet mener at de fleste kommunene ikke vil få økonomiske og administrative 

konsekvenser som et resultat av forslaget om en tydeliggjøring av ansvaret for psykososial 

beredskap og oppfølging. Eventuelle utgifter forbundet med dette vil måtte dekkes innenfor 

kommunenes gjeldende budsjettrammer. 

 

Ad. pkt. 9: Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som 

omfattes av spesialisthelsetjenesteloven. 

Det foreslås en lovendring for å tydeliggjøre at alle helseinstitusjoner som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven, skal ha plikt til å oppnevne kontaktlege for pasienter som har 

alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av 

spesialisthelsetjenesten av en viss varighet.  

Lovendringen innebærer en endring i at ansvaret for å organisere en kontaktlegeordning 

flyttes fra helseforetaket (f. eks Vestre Viken) til hver enkelt helseinstitusjon. Lovendringen 

gjenspeiler tilsvarende rettigheter for pasienter og brukere i Pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-5 a. 

Det har vært en politisk forventning gjennom mange år om at sykehusene skal organisere 

seg slik at pasientene får en pasientansvarlig lege. Flere ulike ordninger er forsøkt 

gjennomført, men de har blitt praktisert ulikt og enkelte steder er de ikke iverksatt i det hele 

tatt.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil bemerke at flere av disse lovendringene ville hatt en større relevans sett opp 

imot en realisering i «fullskala» av den foreslåtte kommunereformen. Vi ser at antallet større 

kommuner nå vil øke, men ikke i den grad man hadde i tankene da 

oppgavefordelingsutvalget kom med sine forslag. 

Rådmannen har vurdert de punktvise forslag som framgår i saksutredningen, og anbefaler 

følgende:  

 

Høringsuttalelse fra Ringerike kommune: 

 

Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester 

fra fylkeskommunene til kommunene.  



Ringerike kommune er positiv til et kommunalt ansvar for tannhelsetjenesten. Det kan bidra 

til en bedre sammenheng i tjenestene. De voksne som har rett til tannhelsehjelp er i stor grad 

pasienter/brukere i kommunen. Kompetansen til ansatte i tannklinikkene kan også være 

nyttig ute i tjenestene til opplæring av ansatte eller for å bistå pasienter/brukere der de er. 

Alle forhold i samfunnet som fremmer god folkehelse fremmer også god tannhelse og 

omvendt. Ved å integrere allmenntannhelsetjenester i kommunen vil kommunen lettere 

kunne se utviklingstrekk i befolkningens tannhelse i sammenheng med andre helse- og 

sykdomsforhold og bruke det som grunnlag for det forebyggende arbeidet. 

Når kommunene skal overta ansvaret må finansieringen være tilstrekkelig, slik at dagens 

tilbud ikke forringes og at tannhelsetjenesten kan organiseres effektivt for kommunene, i 

forhold til de øvrige tjenestene. Det må tilføres ekstra midler for å dekke kravet om at 

personer med rusavhengighet og innsatte i fengsler også skal få de samme rettighetene. 

Kommunene må vurdere hvorvidt de personellressursene og den klinikkstrukturen som de 

får overført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen er tilstrekkelig for å ivareta 

ansvaret i henhold til krav fastsatt i lov og forskrift. 

Det bør legges særskilt til rette for at mindre kommuner løser oppgaven gjennom 

interkommunale samarbeid for å ivareta stordriftsfordelene som fylkeskommunen har i dag.  

 

Forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til 

kommuner. 

Ringerike kommune mener det er behov for å forbedre samhandlingen mellom kommunen 

og de etablerte DPS. Det er ulikt i hvor stor grad kommunene opplever at DPS understøtter 

kommunene og bidrar til helhet og sammenheng i tjenesten til beste for pasientene.  

Ringerike kommune er uenige i DPS-tilbudet som en forsøksordning skal få overført 

driftsansvaret til utvalgte kommuner. Spesialisthelsetjenesten har en lang vei å gå for å 

bygge opp et DPS-tilbud som er likeverdig uavhengig av geografi. Ved å trekke ut deler av 

dette tilbudet og overføre det til enkeltkommuner vil forskjelligheten i tilbudene bare bli 

større og arbeidet med å utvikle en samordnet kvalitetssikret spesialisthelsetjeneste vil 

vanskeliggjøres. 

 På samme måte må kommunehelsetjenestens psykiske helsearbeid i større grad finne sin 

form. I dag er det ingen «gylden standard» for dette arbeidet, faglig profil varierer sterkt og 

arbeidsverktøyene som brukes er ulike fra kommune til kommune. De første årene bør 

derfor helsetjenesten fortsette med en opptrapping og konsolidering av tjenesten på begge 

nivåer før man tillater seg å eksperimentere ytterligere. 

 

Å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Ringerike kommune støtter departementets vurdering av at rett kompetanse i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten er så grunnleggende for å kunne yte nødvendige og 

forsvarlige tjenester, at visse kompetansekrav bør fremgå i lov.  

Det er sammenhengen mellom kunnskap og forsvarlighet som er avgjørende for kvaliteten 

på tjenestene. Gode helsetjenester, god samhandling mellom tjenesteområder og rundt den 

enkelte pasient sikres ved faglig kompetente medarbeidere.   



Ringerike kommune mener allikevel at det er uheldig å lovfeste krav til noen yrkesgrupper, 

fremfor andre viktige yrkesgrupper. Ringerike kommune mener at det må være opp til hver 

kommune og vurdere dette behovet, da statlig detaljstyring umulig kan sikre gode løsninger 

på alle kommunens kompetansebehov.  

Ringerike kommune mener at det må gis økonomisk støtte til å gjennomføre nødvendige 

lederopplæringer for ledere innen helse- og omsorgstjenesten. 

 

Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene. 

Ringerike kommune støtter departementets forslag til at bestemmelsen om at den 

kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

inntas i helse- og omsorgstjenesteloven. Likelydende lovverk underbygger at 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er likeverdige parter i samhandlingen.  

 

Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring. 

Ringerike kommune er enige i forslaget om å endre helse- og omsorgslovens 

formålsparagraf til også å omfatte det å «sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og 

pårørende». Kommunene vil imidlertid påpeke at en er sterkt uenig i departementet sin 

påstand om at «dette er en tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og endringen vil derfor 

ikke innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene».  

Kommunene strever med å ansvarsplassere opplærings- og mestringsarbeidet. Det blir gjort 

mye godt arbeid både på legekontorene, helsestasjon og i omsorgstjenesten, men det er 

vanskelig å synliggjøre dette arbeidet og løfte fram opplæring og mestringsarbeid som en 

enhetlig oppgave. Når departementet nå kommer med en tydeliggjøring av dette ansvaret i 

lovs form vil dette kreve at kommunene også må få tydeliggjort og løftet fram dette arbeidet. 

Det kan ikke kommunene klare uten vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser. 

Innføringen av kommunenes ansvar for mestring og opplæring har kommet glidende inn litt 

etter hvert og delvis som en følge av samhandlingsreformen. Det er i økende grad fra 

sentrale helsemyndigheter blitt tydeliggjort som et innsatsområde kommunene skal 

prioritere, men uten at det følger midler med til dette.  

 

Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep. 

Ringerike kommune støtter departementets forslag om endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven for å 

tydeliggjøre tjenestenes ansvar. 

 

Tydeliggjøring av kommunenes plikter når det gjelder psykososial beredskap og 

oppfølging. 

Ringerike kommune støtter departementets vurdering om at det er viktig at kommunens 

ansvar for psykososial beredskap og oppfølging fremgår tydeligere av loven enn i dag og at 

det gjøres ved en presisering av gjeldende rett. 

 



Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes 

av spesialisthelsetjenesteloven. 

Ringerike kommune er enig i forslaget til endring i spesialisthelsetjenesteloven slik at det 

blir et krav til alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å oppnevne en kontaktlege for 

pasienter med omfattende og langvarig behov for sykehustjenester. 

En overføring av ansvar fra helseforetakene til hver enkelt institusjon vil forhåpentligvis 

bidra til at det blir lettere å få ordningen til å fungere i hele landet og at oppfølgingen av 

hver enkelt pasient blir bedre og mer effektiv. 

 

 

Vedlegg 

 Høringsnotat fra Helse og omsorgsdepartementet; Oppfølging av 

primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Utsendt: 6. juni 2016 

Høringsfrist: 1. oktober 2016 



Side 2 av 301 

  



Side 3 av 301 

 

1 Innledning - bakgrunn ........................................................................................... 11 

2 Oppsummering av høringsforslaget ...................................................................... 12 

3 Oppfølging av forslag i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – 

nærhet og helhet ........................................................................................................... 14 

3.1 Innledning - bakgrunn .................................................................................... 14 

3.2 Lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten15 

3.2.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen ......................... 15 

3.2.2 Stortingets behandling av forslagene i meldingen ................................... 18 

3.2.3 Gjeldende rett ........................................................................................... 21 

3.2.4 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag .......................... 21 

3.2.5 Forslag til lovregulering ........................................................................... 28 

3.2.6 Administrative og økonomiske konsekvenser ......................................... 28 

3.3 Lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor 

spesialisthelsetjenesten ............................................................................................. 30 

3.3.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen ......................... 30 

3.3.2 Stortingets behandling av meldingen ....................................................... 31 

3.3.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag .......................... 31 

3.3.4 Forslag til lovregulering ........................................................................... 34 

3.3.5 Administrative og økonomiske konsekvenser ......................................... 35 

3.4 Krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ....................... 35 

3.4.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen ......................... 35 

3.4.2 Stortingets behandling av meldingen ....................................................... 36 

3.4.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering ........................................... 36 

3.4.4 Administrative og økonomiske konsekvenser ......................................... 39 

3.5 Tydeliggjøring av ansvaret for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten ................................................................... 39 

3.5.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen ......................... 39 

3.5.2 Stortingets behandling av meldingen ....................................................... 40 

3.5.3 Nærmere om Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om styrket 

pårørendestøtte ...................................................................................................... 41 

3.5.4 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag .......................... 42 

3.5.5 Forslag til lovregulering ........................................................................... 45 



Side 4 av 301 

3.5.6 Administrative og økonomiske konsekvenser ......................................... 45 

3.6 Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep .......................................................................... 45 

3.6.1 Innledning ................................................................................................ 45 

3.6.2 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen ......................... 46 

3.6.3 Stortingets behandling av meldingen ....................................................... 46 

3.6.4 Gjeldende rett: .......................................................................................... 46 

3.6.5 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag .......................... 51 

3.6.6 Forslag til lovregulering ........................................................................... 59 

3.6.7 Økonomiske og administrative konsekvenser ......................................... 59 

4 Etablering av forsøksordning hvor større kommuner kan få ansvar for å drifte 

distriktspsykiatriske sentre (DPS) ................................................................................ 60 

4.1 Innledning - bakgrunn .................................................................................... 60 

4.2 Nærmere om forslaget i Oppgavemeldingen .................................................. 60 

4.3 Stortingets behandling av meldingen ............................................................. 61 

4.4 Dagens oppgavefordeling ............................................................................... 61 

4.4.1 Psykisk helsearbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ......... 61 

4.4.2 Psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten – DPS ................................. 62 

4.5 Gjeldende rett – psykisk helsevern ................................................................. 64 

4.5.1 Innledning ................................................................................................ 64 

4.5.2 Vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern . 65 

4.5.3 Tvungen observasjon ............................................................................... 65 

4.5.4 Kravet til institusjonens faglige og materielle egnethet, herunder godkjenning

 65 

4.5.5 Prosessuelle og personelle vilkår for etablering av tvang ........................ 66 

4.5.6 Gjennomføring av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern. 66 

4.5.7 Tilsyn, kontroll og overprøving ............................................................... 69 

4.6 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag ................................ 70 

4.6.1 Innledning ................................................................................................ 70 

4.6.2 Etablering av forsøksordningen med hjemmel i forsøksloven ................ 70 

4.6.3 Overordnet om saksgangen for etablering av konkret forsøk .................. 73 

4.6.4 Hovedelementer i forsøksordningen ........................................................ 74 

4.6.5 Forholdet til ansatte.................................................................................. 76 



Side 5 av 301 

4.6.6 Kommunalt samarbeid ............................................................................. 80 

4.6.7 Regelverk om offentlige anskaffelser ...................................................... 81 

4.7 Finansieringsordninger - administrative og økonomiske konsekvenser ......... 85 

4.7.1 Innledning ................................................................................................ 85 

4.7.2 Dagens finansiering av DPS .................................................................... 85 

4.7.3 Avtale om overføring av midler fra regionale helseforetak direkte til kommuner

 85 

4.7.4 Prinsipper for å beregne overføring av midler ......................................... 86 

5 Overføring av ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen87 

5.1 Tidligere vurderinger av forvaltningsnivå for tannhelsetjenesten .................. 87 

5.2 Forslaget i Oppgavemeldingen og Stortingets behandling av meldingen ...... 88 

5.2.1 Overføring av den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene ............ 88 

5.2.2 Føringer for fremtidig lovregulering - generalistkommuneprinsippet mv.89 

5.3 Dagens tannhelsetjeneste – særpreg, gjeldende rett og utviklingstrekk ......... 90 

5.3.1 Særpreg .................................................................................................... 90 

5.3.2 Gjeldende rett ........................................................................................... 91 

5.3.3 Utviklingstrekk ........................................................................................ 93 

5.4 Utgangspunkt for lovforslaget i høringsnotatet .............................................. 96 

5.5 Lovstruktur for fremtidig regulering av kommunale tannhelsetjenester ........ 98 

5.5.1 Modell 1 – videreføre dagens lovstruktur ................................................ 98 

5.5.2 Modell 2 – ta inn tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven ... 98 

5.6 Formål og virkeområde ................................................................................ 100 

5.6.1 Formål .................................................................................................... 100 

5.6.2 Virkeområde .......................................................................................... 101 

5.7 Forholdet til andre lover ............................................................................... 106 

5.7.1 Forholdet til helsepersonelloven ............................................................ 106 

5.7.2 Forholdet til forvaltningsloven .............................................................. 106 

5.8 Kommunens ansvar for tilgjengelige tannhelsetjenester til befolkningen .... 109 

5.8.1 Oversikt over fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester ............. 109 

5.8.2 Gjeldende rett ......................................................................................... 110 

5.8.3 Departementets vurdering og forslag ..................................................... 111 

5.8.4 Forslag til lovregulering ......................................................................... 115 



Side 6 av 301 

5.8.5 Økonomiske og administrative konsekvenser ....................................... 116 

5.9 Kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte grupper .................. 117 

5.9.1 Oversikt over gjeldende rett ................................................................... 117 

5.9.2 Plikt til å gi et regelmessig og oppsøkende tilbud ................................. 119 

5.9.3 Barn og unge fra fødsel til og med det året de fyller 18 år .................... 120 

5.9.4 Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret .............................. 121 

5.9.5 Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon ............................. 122 

5.9.6 Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie122 

5.9.7 Andre grupper som kommunen har vedtatt å prioritere ......................... 130 

5.9.8 Tannhelsetjenester til voksne mot betaling ............................................ 131 

5.9.9 Tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet ............................. 132 

5.9.10 Tannhelsetjenester til innsatte i fengsler i kriminalomsorgen ........... 137 

5.9.11 Prioriteringsbestemmelser.................................................................. 139 

5.9.12 Forslag til lovregulering ..................................................................... 140 

5.9.13 Økonomiske og administrative konsekvenser ................................... 141 

5.10 Helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid .............................. 142 

5.10.1 Om den fylkeskommunale tannhelsetjenestens folkehelsearbeid ...... 142 

5.10.2 Gjeldende rett ..................................................................................... 143 

5.10.3 Departementets vurdering og forslag ................................................. 144 

5.10.4 Økonomiske og administrative vurderinger....................................... 145 

5.11 Forholdet til privat tannhelsevirksomhet ............................................... 145 

5.11.1 Avtaler med private tjenesteytere ...................................................... 145 

5.11.2 Private tjenesteytere uten avtale med kommunen .............................. 149 

5.11.3 Økonomiske og administrative konsekvenser ................................... 151 

5.12 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid................................... 151 

5.12.1 Gjeldende rett ..................................................................................... 151 

5.12.2 Departementets vurdering og forslag ................................................. 152 

5.12.3 Økonomiske og administrative konsekvenser ................................... 153 

5.12.4 Ansvar for samordning av offentlige og private tannhelsetjenester .. 154 

5.13 Kommunens ansvar for akutt tannhelsehjelp ......................................... 156 

5.13.1 Gjeldende rett ..................................................................................... 156 

5.13.2 Departementets vurdering og forslag ................................................. 158 



Side 7 av 301 

5.13.3 Økonomiske og administrative konsekvenser ................................... 161 

5.14 Pasient- og brukermedvirkning mv. ....................................................... 161 

5.14.1 Gjeldende rett ..................................................................................... 161 

5.14.2 Departementets vurdering og forslag ................................................. 162 

5.14.3 Økonomiske og administrative konsekvenser ................................... 162 

5.15 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet ................................ 163 

5.15.1 Om kvalitet, pasientsikkerhet og forsvarlighet i tannhelsetjenesten .. 163 

5.15.2 Gjeldende rett ..................................................................................... 165 

5.15.3 Departementets vurdering og forslag ................................................. 167 

5.15.4 Økonomiske og administrative konsekvenser ................................... 168 

5.16 Særlige plikter og oppgaver ................................................................... 168 

5.16.1 Transport av behandlingspersonell .................................................... 168 

5.16.2 Beredskapsarbeid ............................................................................... 171 

5.16.3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner ................... 171 

5.16.4 Politiattest .......................................................................................... 172 

5.16.5 Registrering av meldinger .................................................................. 174 

5.16.6 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen .................................... 176 

5.16.7 Opplysningsplikt til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen ................ 177 

5.16.8 Journal- og informasjonssystemer ..................................................... 178 

5.17 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet ........................... 180 

5.17.1 Gjeldende rett ..................................................................................... 180 

5.17.2 Departementets vurdering og forslag ................................................. 182 

5.17.3 Økonomiske og administrative konsekvenser ................................... 183 

5.18 Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning .................. 183 

5.18.1 Undervisning og praktisk opplæring .................................................. 183 

5.18.2 Videre- og etterutdanning .................................................................. 185 

5.18.3 Forskning ........................................................................................... 186 

5.19 Finansiering og egenbetaling ................................................................. 189 

5.19.1 Kommunens ansvar for utgifter til tannhelsetjenester ....................... 189 

5.19.2 Vederlag for tannhelsetjenester.......................................................... 194 

5.19.3 Pasienttransport til og fra den kommunale tannhelsetjenesten .......... 198 

5.19.4 Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. for tannhelsetjenester ... 201 



Side 8 av 301 

5.19.5 Særlig om finansiering av spesialisttannhelsetjenester ...................... 203 

5.20 Forskjellige bestemmelser ..................................................................... 204 

5.20.1 Taushetsplikt ...................................................................................... 204 

5.20.2 Statlig tilsyn ....................................................................................... 207 

5.21 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven ........................................ 210 

5.21.1 Virkeområde og definisjoner ............................................................. 210 

5.21.2 Rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunen .............................. 211 

5.21.3 Rett til individuell plan ...................................................................... 216 

5.21.4 Rett til syketransport .......................................................................... 216 

5.21.5 Forvaltningslovens anvendelse .......................................................... 217 

5.21.6 Barns rett til helsekontroll .................................................................. 217 

5.21.7 Klage .................................................................................................. 219 

5.21.8 Pasient- og brukerombud ................................................................... 224 

5.22 Gjennomføring av oppgaveoverføringen til kommunene ...................... 227 

5.22.1 Utgangspunkt ..................................................................................... 227 

5.22.2 Virksomhetsoverdragelse - forholdet til ansatte ................................ 227 

5.22.3 Virksomhetsoverdragelse – forholdet til virksomhetene mv. ............ 229 

5.22.4 Interkommunalt samarbeid mv. etter virksomhetsoverdragelsen ...... 236 

6 Tydeliggjøring av spesialisthelsetjenestens plikt til å oppnevne kontaktlege ..... 239 

6.1 Innledning - bakgrunn .................................................................................. 239 

6.2 Gjeldende rett ............................................................................................... 239 

6.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger og forslag ........................... 241 

6.4 Forslag til lovregulering ............................................................................... 242 

6.5 Administrative og økonomiske konsekvenser .............................................. 242 

7 Tydeliggjøring av kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging .. 242 

7.1 Innledning - bakgrunn .................................................................................. 242 

7.2 Gjeldende rett ............................................................................................... 243 

7.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag .............................. 245 

7.4 Forslag til lovregulering ............................................................................... 247 

7.5 Administrative og økonomiske konsekvenser .............................................. 248 

8 Administrative og økonomiske konsekvenser av de samlede forslagene ........... 248 

8.1 Oppfølging av forslag fra Primærhelsetjenestemeldingen ........................... 248 



Side 9 av 301 

8.1.1 Lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

 248 

8.1.2 Lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt 

overfor spesialisthelsetjenesten ........................................................................... 249 

8.1.3 Tydeliggjøring av ansvaret for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten .............................................................. 249 

8.1.4 Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke 

og avverge vold og seksuelle overgrep ............................................................... 250 

8.2 Oppfølging av forslag fra Oppgavemeldingen ............................................. 250 

8.2.1 Overføring av tannhelsetjenesteansvaret ............................................... 250 

8.2.2 Etablering av forsøksordning med kommunalt drevet DPS .................. 255 

8.3 Forslag om å tydeliggjøre kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging

 256 

9 Spesielle merknader til lovendringer................................................................... 256 

9.1 Merknader til forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven .......... 257 

9.2 Merknader til forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven ........ 260 

9.3 Merknader til forslag til endringer i andre lover .......................................... 261 

9.3.1 Folkehelseloven ..................................................................................... 261 

9.3.2 Pasientjournalloven ................................................................................ 261 

9.3.3 Helseregisterloven.................................................................................. 261 

9.3.4 Merverdiavgiftsloven ............................................................................. 261 

9.3.5 Spesialisthelsetjenesteloven ................................................................... 262 

10 Lovendringer .................................................................................................... 262 

10.1 Forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven.......................... 262 

10.2 Forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven ....................... 265 

10.3 Forslag til endringer i andre lover .......................................................... 266 

10.3.1 Folkehelseloven ................................................................................. 266 

10.3.2 Pasientjournalloven ............................................................................ 266 

10.3.3 Helseregisterloven.............................................................................. 266 

10.3.4 Merverdiavgiftsloven ......................................................................... 267 

10.3.5 Spesialisthelsetjenesteloven ............................................................... 267 

10.3.6 Tannhelsetjenesteloven ...................................................................... 267 

10.4 Forslag til oppheving av tannhelsetjenesteloven ................................... 268 



Side 10 av 301 

 

  



Side 11 av 301 

1 Innledning - bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en rekke endringer i helse- 

og omsorgstjenestelovgivningen.  

Endringsforslagene er en del av departementets oppfølging av forslag i Meld. St. 26 

(2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (heretter betegnet med 

kortformen "Primærhelsetjenestemeldingen"), som ble fremlagt 7. mai 2015. Forslagene 

er omtalt i høringsnotatets kapittel 3. I tillegg foreslås det enkelte lovendringer som ikke 

er omtalt i Primærhelsetjenestemeldingen, jf. høringsnotatets kapittel 6 og kapittel 7.  

Departementet viser også til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat 

av 1. juni 2016 hvor det foreslås lovendringer som inngår i gjennomføringen av 

kommunereformen. Regjeringen la 20. mars 2015 frem Meld. St. 14 (2014-2015) 

Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner (heretter også betegnet med 

kortformen "Oppgavemeldingen"). I stortingsmeldingen foreslås det å overføre til 

kommunene en rekke oppgaver på ulike samfunnsområder som i dag er tillagt 

fylkeskommunene, fylkesmennene og staten. Denne stortingsmeldingen inngår i 

regjeringens arbeid med en kommunereform som springer ut av regjeringens politiske 

plattform (Sundvolden-erklæringen) og forslag i Prop. 95 S (2013-2014) 

Kommuneproposisjonen 2015 med en egen meldingsdel om kommunereformen. I denne 

meldingen ble behovet for reform, kriteriene fra ekspertutvalgets delrapport, samt en 

omtale av prosess og virkemidler presentert.  

Kapittel 1 i Oppgavemeldingen inneholder en generell omtale av hensynene bak 

kommunereformen og behovet for oppgaveoverføringer. Målene for reformen er gode og 

likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, 

bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati. For å oppnå 

dette forutsettes det endringer i kommunestrukturen gjennom sammenslåing til større og 

mer robuste kommuner. Det er et mål å gi mer makt og myndighet til kommunene, slik at 

flere oppgaver kan løses nærmere innbyggerne. I Oppgavemeldingen vises det blant annet 

til at kommunene er sentrale aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer og håndtere 

viktige fremtidige velferdsreformer. Dette stiller store krav til kommunene, som må rustes 

for å kunne møte fremtidens krav og behov.  

I meldingen legges det til grunn at økt oppgaveomfang og flere spesialiserte oppgaver 

sammen med økte krav til kvalitet i tjenestene og økte forventninger fra innbyggerne, 

stiller store krav til kommunene om sterke fagmiljøer samt tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse. En forutsetning for overføring av oppgavene er derfor større og mer robuste 

kommuner. Av meldingen fremgår at det er regjeringens mål å gjennomføre 

kommunereformen slik at den kan iverksettes 1. januar 2020. Det tas sikte på å legge 

frem en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig 

med forslag om ny kommunestruktur og nytt folkevalgt nivå.     

Som det vil fremgå henger flere av de lovendringsforslag som foreslås i herværende 

høringsnotat tett sammen med kommunereformen og gjennomføringen av denne. 
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Departementet viser her særlig til høringsnotatets kapittel 4 og kapittel 5 som omhandler 

forslag fremsatt i Oppgavemeldingen. 

Frist for innsendelse av høringsuttalelser er 1. oktober 2016. 

2 Oppsummering av høringsforslaget 

I høringsnotatets kapittel 3 foreslås det som nevnt en rekke lovendringer i tråd med 

forslag fremsatt i Primærhelsetjenestemeldingen.  

I punkt 3.2 foreslås det for det første lovfestet at kommunen skal ha lege, sykepleier, 

fysioterapeut, helsesøster og jordmor knyttet til seg. Det tas sikte på at lovendringen skal 

tre i kraft fra 1. januar 2018. For det andre foreslås det lovfestet at kommunene også skal 

ha psykolog, ergoterapeut og tannlege knyttet til seg. Når det gjelder disse t re gruppene 

tas det sikte på at lovendringene først skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Som det vil 

fremgå henger lovfesting av disse gruppene nært sammen med kommunereformen, jf. i 

den forbindelse Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat av i dag hvor 

det foreslås lovendringer som inngår i gjennomføringen av kommunereformen. 

I punkt 3.3 foreslås det lovfesting av at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal 

ha en veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten. Forslaget tilsvarer den 

veiledningsplikt som i dag gjelder for spesialisthelsetjenesten overfor de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 6-3. 

I høringsnotatets punkt 3.4 diskuteres behovet for å tydeliggjøre krav til ledelse i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. Forslaget må sees i sammenheng med Helse- og 

omsorgsdepartementets forslag til ny forskrift om styringssystem i helse- og 

omsorgstjenesten. Forskriften er foreslått å skulle erstatte forskrift 20. desember 2002 nr. 

1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten og inneholder direkte og indirekte 

krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Etter en helhetsvurdering 

har departementet kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke er formålstjenlig å 

også foreslå lovendringer for ytterligere å tydeliggjøre krav til ledelse i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten.  

I punkt 3.5 foreslås det lovendringer for å tydeliggjøre ansvaret for pasient-, bruker- og 

pårørendeopplæring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Forslaget må sees i 

sammenheng med Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 1. oktober 2015 om 

styrket pårørendestøtte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Departementet 

foreslo her å oppheve helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, og erstatte denne med en ny 

pliktbestemmelse som samler og tydeliggjør kommunens ansvar overfor de som har et 

særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunene pålegges å tilby nødvendig pårørendestøtte i 

form av avlastning, informasjon, opplæring og veiledning, og omsorgsstønad.  

Helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og 

seksuelle overgrep drøftes i punkt. 3.6. Departementet foreslår endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven for å 

tydeliggjøre tjenestenes ansvar. 
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I høringsnotatets kapittel 4 redegjøres det for etablering av en forsøksordning hvor 

kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatrisk sentre (DPS). Forslaget om en 

slik forsøksordning ble fremmet i Oppgavemeldingen. I dag har de regionale 

helseforetakene (RHF) i all hovedsak både et sørge for-ansvar og et driftsansvar for 

landets DPSer. Den beskrevne forsøksordningen innebærer at RHF fortsatt skal ha et 

sørge for-ansvar for DPS-tjenesten, samtidig som det åpnes for at RHFene kan inngå 

avtale med utvalgte kommuner om driftsansvar for tjenesten. Kommunalt driftsansvar 

innebærer at kommunen eller kommunene innenfor RHFets sørge for-ansvar får rådighet 

over personell og ressurser, og at kommunen(e) i større grad får anledning til å se DPS-

tjenestene i sammenheng med øvrig kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud. Forsøket 

foreslås gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig 

forvaltning (forsøksloven).  

I kapittel 5 foreslås lovendringer som er nødvendig for å overføre ansvaret for 

tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Også forslaget om 

ansvarsoverføring ble fremmet i Oppgavemeldingen. Meldingen ble behandlet av 

Stortinget 9. juni 2015, hvor et flertall vedtok at ansvaret for tannhelsetjenester, herunder 

odontologiske spesialisttjenester, bør overføres til kommunene. Det foreslås i dette 

høringsnotatet å regulere kommunens plikter knyttet til tannhelsetjenester i helse- og 

omsorgstjenesteloven, mens pasientens rettigheter foreslås regulert i pasient- og 

brukerrettighetsloven. Dagens lovstruktur med en egen tannhelsetjenestelov foreslås ikke 

videreført. Regjeringens mål er å gjennomføre kommunereformen slik at den kan 

iverksettes 1. januar 2020. Det tas derfor sikte på at forslag til lovendringer som er 

nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester til kommunene, skal tre i kraft 

fra samme tidspunkt. 

Departementet understreker at lovforslaget i dette høringsnotatet er resultat av en revisjon 

og innebærer ingen reform når det gjelder omfanget av det offentliges ansvar for 

tannhelsetjenester. Lovforslaget innebærer i hovedsak en videreføring av gjeldende rett 

etter tannhelsetjenesteloven, men med enkelte mindre utvidelser av kommunens plikter på 

dette området sett i forhold til de plikter som fylkeskommunen har i dag. Lovforslaget 

viderefører i store trekk pasienters rettigheter til tannhelsehjelp slik disse i dag er nedfelt i 

tannhelsetjenesteloven, med enkelte justeringer som følge av endret begrepsbruk mv.  

I kapittel 6 foreslås det en lovendring for å tydeliggjøre at alle helseinstitusjoner som 

omfattes av spesialisthelsetjenesteloven, skal ha plikt til å oppnevne kontaktlege for 

pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling 

eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. Plikten til å oppnevne 

kontaktlege for disse pasientene er i dag pålagt helseforetaket. 

I kapittel 7 foreslås det en lovendring av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd 

nummer 3 for å tydeliggjøre kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og 

oppfølging. Forslaget innebærer i all hovedsak presisering av gjeldende rett. 

Det redegjøres for samlede administrative og økonomiske konsekvenser av forslagene i 

kapittel 8. Som det vil fremgå er det i høringsnotatets øvrige kapitler inntatt mer detaljerte 

redegjørelse for administrative og administrative konsekvenser av de ulike forslagene. 
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I kapittel 9 er det inntatt spesielle merknader til de ulike lovendringsforslagene. Selve 

lovendringsforslagene er inntatt i kapittel 10. 

3 Oppfølging av forslag i Meld. St. 26 (2014-2015) 

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

3.1 Innledning - bakgrunn 

Som nevnt fremla Regjeringen 7. mai 2015 Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Primærhelsetjenestemeldingen). I meldingen 

vises det til at regjeringens politiske plattform gir tydelig uttrykk for den politiske viljen 

til å forbedre den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De kommunale tjenestene er 

viktige, og vil i årene fremover bli stadig viktigere for å møte de samlede utfordringene 

og befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester.  

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Pasientenes behov skal settes i sentrum 

for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten. Kommunene må gjøres i stand til 

å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, 

mer forebygging og tidlig innsats, flere tjenester nær der brukerne bor, og at en større 

andel av tjenestene leveres i kommunene.  

Det pekes i meldingen på at mange kommunale helse- og omsorgstjenester er gode hver 

for seg, samtidig som tjenestene er for oppstykket og helheten mangler. Det rammer 

særlig pasienter og brukere med sammensatte behov. Med stortingsmeldingen la 

regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen 

og beskriver særlig tre satsningsområder: Økt kompetanse, bedre ledelse og 

teamorganisering. 

Når det gjelder kompetanse, vises det til at de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

står overfor utfordringer med å tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse. Stadig 

mer komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunene. Pasienter og brukere 

har sammensatte behov. Disse må møtes med sammensatt kompetanse. Det er behov for 

flere med høyere kompetanse og bredere kompetanse. Et viktig tiltak her er å lovfeste en 

liste over profesjoner som alle kommuner må ha knyttet til seg for å kunne gi 

innbyggerne de tjenestene de trenger, jf. nærmere om dette under høringsnotatets punkt 

3.2.  

Når det gjelder ledelse, har tilsyn vist at det flere steder er mangler i ledelsen av helse- og 

omsorgstjenestene. For at brukerne og pasientene skal få koordinerte helse- og 

omsorgstjenester av god kvalitet, kreves god ledelse. Dagens komplekse helse- og 

omsorgstjenester stiller høye krav til ledelse. Det gjelder ikke bare i den enkelte 

deltjeneste, men også på øverste nivå i kommunen. Departementet viser her særlig til 

høringsnotatets punkt 3.4. 

I meldingen vises det til at mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som 

dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder særlig for personer med store behov. 
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Mange av disse kunne hatt en lettere hverdag og færre sykehusinnleggelser dersom 

tjenestene var bedre organisert. Helsetjenestene må derfor i større grad utvikles ut fra 

pasientens behov og ikke ut fra diagnoser og profesjoner. Meldingen beskriver hvordan 

det kan legges til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i 

flerfaglige team. Selv om det i dette høringsnotatet ikke foreslås konkrete tiltak som vil 

innebære krav om teamorganisering av ulike kommunale helse- og omsorgstjenester, vil 

imidlertid departementet vise til at lovfesting av kompetansekrav og krav til ledere og 

ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, vil legge til rette for mer 

hensiktsmessig organisering av tjenestene.  

Stortinget behandlet meldingen i løpet av november 2015, jf. Innst. 40 S (2015-2016) 

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 

helhet. Departementet redegjør for Stortingets vurderinger i tilknytning til relevante 

kapitler og punkter i høringsnotatet. 

Som nevnt innledningsvis må flere av forslagene i herværende høringsnotat sees i 

sammenheng med forslag i Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver 

til større kommuner (Oppgavemeldingen) og gjennomføringen av disse. Departementet 

viser her særlig til høringsnotatets kapittel 4 og kapittel 5 som primært omtaler forslag i 

Oppgavemeldingen. 

3.2 Lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten 

3.2.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

Forslaget om å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er 

omtalt i Primærhelsetjenestemeldingens kapittel 15, Kompetanse, jf. særlig side 62 og 63 

hvor det heter: 

"I regjeringsplattformen er det uttalt at regjeringen vil innføre kompetansekrav i helse- og 

omsorgstjenesteloven. Regjeringen mener at rett kompetanse i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er så grunnleggende at det bør fremgå direkte av lov. Loven bør derfor 

liste opp de profesjoner som representerer den kjernekompetanse som det forventes at 

enhver kommune skal ha.  

En slik liste skal ikke være uttømmende når det gjelder hvilken kompetanse eller hvilke 

profesjoner den enkelte kommune må sørge for, men listen skal angi hvilken 

kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg. Utover dette skal kommunen stå 

fritt til å velge hva slags personell den vil ansette eller inngå avtale med. Det vil være 

avgjørende at kommunen, utover kjernekompetansen, ansetter eller inngår avtale med de 

personellgrupper som er nødvendig for at kommunen kan oppfylle sitt ansvar for å sørge 

for et forsvarlig og nødvendig tilbud av helse- og omsorgstjenester, slik de er forpliktet til 

etter loven. En opplisting av kjernekompetanse skal slik sett ikke endre på det 

tjenestetilbudet kommunen ellers har plikt til å tilby.  

Behovet for økt kompetanse gjelder særlig personell med utdanning på høgskole- eller 

universitetsnivå. Disse kan i større grad utvikle kommunale tjenester mot økt fokus på 

kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og opplæring av pasienter og pårørende. 
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Høgskole- eller universitetsutdannet personell vil gjøre kommunene attraktive som 

forskningsarena og gjøre dem bedre i stand til å implementere relevant forskning i 

tjenestetilbudet. Kompetansen er også nødvendig for å legge til rette for bedre og mer 

målrettet samhandling med spesialisthelsetjenesten, både for tilbud til enkeltpasienter eller 

pasientgrupper og for utvikling av det kommunale tjenestetilbudet. Økt kompetanse og 

flerfaglighet vil også gi bedre forutsetninger for å utvikle gode praksisordninger i 

kommunene.  

Av lovens krav om fastlegeordning, legevakt og kommunelege, fremgår det allerede at 

kommunen må sørge for legekompetanse. Når det foreslås å lovfeste en liste over de 

profesjoner som representerer den kjernekompetansen som det forventes at enhver 

kommune skal ha, bør likevel krav om lege også inngå i en slik opplisting.  

I tillegg bør både sykepleier og fysioterapeut lovfestes som del av den kjernekompetansen 

enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne oppfylle sitt ansvar. Det er vanskelig å 

se for seg hvordan en kommune skal kunne oppfylle dette ansvaret uten å ha denne 

helsefagkompetansen. Det fremgikk da også av den tidligere kommunehelsetjenesteloven 

at kommunen skulle ha sykepleietjenester (herunder hjemmesykepleie) og 

fysioterapitjeneste.  

For sykepleiere som har videreutdannet seg til jordmor eller helsesøster, vil denne typen 

kompetanse indirekte være dekket av lovens plikt til å tilby helsetjeneste i skoler, 

helsestasjonstjeneste og svangerskaps- og barselomsorgstjenester. På den annen side 

fremgikk det av kommunehelsetjenesteloven at kommunen skulle ha jordmortjeneste og 

helsesøstertjeneste. Omfanget av kommunens plikter til å yte helse- og omsorgstjenester er 

videreført i ny lov. Helsesøster og jordmor er sentrale for regjeringens satsing på 

kvinnehelse, barn og unge og for ungdomshelsestrategien. I regjeringsplattformen er det 

også uttalt at regjeringen vil bygge ut jordmortilbudet i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Både jordmor og helsesøster bør derfor inngå i opplistingen av den 

kjernekompetanse som kommunene som et minimum må ha knyttet til seg.  

Regjeringen vil også lovfeste psykolog som del av kjernekompetansen. Slik lovfesting vil 

innebære en utvidelse i forhold til gjeldende rett. I kapittel 22 er det redegjort for satsingen 

på psykologer i kommunal helse- og omsorgstjeneste, herunder hvilke oppgaver 

psykologer særlig er tenkt å skulle ivareta. Regjeringen tar sikte på at lovplikten om 

psykologkompetanse skal tre i kraft fra 2020.  

Som nevnt skal ikke en lovfastsatt liste over kjernekompetanse være uttømmende for hva 

slags kompetanse eller hvilke fagprofesjoner den enkelte kommune må sørge for. For 

mange pasienter og brukere vil nødvendige helse- og omsorgstjenester bestå av summen av 

ulike delbidrag fra en rekke fagprofesjoner. Det kommunale ansvaret for helse- og 

omsorgstjenesten er omfattende, og sammensatt. Kommunene må ofte ha tilgang på et vidt 

spekter av personell med ulik kompetanse for å kunne utøve det kommunale ansvaret på en 

forsvarlig måte. Utover den kjernekompetanse som en lovfestet liste vil innebære, må 

kommunen selv vurdere hva slags personell det er nødvendig å ansette eller inngå avtale 

med for å kunne oppfylle sitt ansvar for å sørge for et forsvarlig og nødvendig tilbud av 

helse- og omsorgstjenester.  

Helse- og omsorgstjenesten er inne i en periode med omstilling med sterkere vekt på 

rehabilitering, aktiv omsorg, velferdsteknologi, familiebehandling, pårørendeomsorg, 

gruppemetodikk og nettverksarbeid. Flere brukerundersøkelser viser særlig svikt i tilbud 

knyttet til aktiv omsorg som aktivitetstilbud og mulighet for fysisk aktivitet. Tjenestene har 

en mangfoldig brukergruppe og dekker hele livsløpet fra barn til eldre. Tjenesten omfatter 
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sykdommer eller lidelser bl.a. innenfor rus, utviklingshemming, demens, psykiske 

problemer eller ulike funksjonsnedsettelser. Det er derfor nødvendig at tjenesten har bred 

tverrfaglig kompetanse.  

Ergoterapikompetanse vil bl.a. være sentralt for å tilrettelegge omgivelsene for praktisk 

aktivitet for å mestre hverdagen og representerer viktig kompetanse innen habilitering og 

rehabilitering. Rehabiliteringstilbudet til mennesker med funksjonshemminger og psykisk 

sykdom varierer i kommunene. For disse gruppene vil ergoterapeuter og 

vernepleiere/spesialpedagogisk kompetanse være viktig.  

Helse- og omsorgstjenesteloven omfatter mange sosiale tjenester som før var regulert i 

sosialtjenesteloven. Sosionomer/sosialfaglig kompetanse er viktig for flere pasient- og 

brukergrupper som er en del av regjeringens særlige satsinger. Kompetansen vil bl.a. være 

viktig for å skape tverrfaglig bredde i tjenestene og for å bistå pasienter, brukere og 

pårørende til å løse sosiale problemer knyttet til blant annet rus, funksjonshemminger og 

psykiske helseutfordringer. Sosionomer/sosialfaglig kompetanse er også viktig opp mot 

koordinering av kommunale og statlige tjenester, f.eks. tjenester fra Nav og ordningen med 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  

Når kommunene i tråd med kommunereformen skal få større ansvar og flere oppgaver, 

særlig innen habilitering/rehabilitering, vil ergoterapeuter, sosionomer/sosialfaglig 

kompetanse og vernepleiere/spesialpedagogisk kompetanse, være avgjørende for å klare 

dette.  

Også helsefagarbeidere er sentrale for kommunens ytelse av helse- og omsorgstjenester. 

Helsefagarbeiderutdanningen har siden 2008 erstattet hjelpepleier- og 

omsorgsarbeiderutdanningene. Helsefagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider er 

personellgrupper som i dag utgjør de største utdanningsgruppene i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten.  

Av annet personell som representerer kompetanse som vil være viktig i de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene, vil regjeringen særlig nevne kliniske ernæringsfysiologer. 

Disse vil være sentrale for å oppnå målene om å redusere blant annet forekomst av ikke-

smittsomme sykdommer, underernæring og andre ernæringsrelaterte sykdommer og plager. 

Kliniske ernæringsfysiologer vil være viktige bidragsytere i tverrfaglige team innen 

pasient- og pårørendeopplæring og som ressurs for annet helsepersonell." 

Som det vises til, er det i meldingens kapittel 22 redegjort for satsingen på psykologer i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste, herunder hvilke oppgaver psykologer særlig er 

tenkt å skulle ivareta. Blant annet uttales det på side 117-118: 

"Et sentralt virkemiddel for å møte mange av utfordringene som er beskrevet over, er å 

styrke kompetansen i de kommunale tjenestene. Siden 2009 har det vært gitt 

tilskuddsmidler til kommuner som rekrutterer psykolog i helse- og omsorgstjenesten, men 

uten at rekrutteringen har fått tilstrekkelig effekt. For 2014 var tilskuddsordningen på totalt 

100 mill. kroner. 

Det har vært en markant økning i antall psykologstillinger i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene de siste to årene. Samtidig er det fortsatt om lag 60 pst. av kommunene 

som oppgir å ikke ha psykologkompetanse. 

Det er med andre ord behov for sterkere virkemidler for å sikre at rekrutteringstempoet går 

opp, og at kommunale psykologtilbud blir tilgjengelige over hele landet. Målet er at de 

kommunale psykologene i større grad skal arbeide mer system- og samfunnsrettet i tillegg 

til helsefremmende og forebyggende. Gjennom målrettet satsing på lokalt folkehelsearbeid, 
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helsefremmende og forebyggende tjenester reduserer kommuner behovet for 

spesialisthelsetjenester for sine innbyggere, samtidig som økt kompetanse gjør at lett 

tilgjengelig og faglig sterke tjenester kan gis uten ventetid i brukernes nærmiljø.  

Regjeringen vil innføre et krav i helse- og omsorgstjenesteloven om at alle kommuner skal 

ha psykologkompetanse i sin helse- og omsorgstjeneste. Det er et nødvendig tiltak for å 

hindre de til dels store geografiske variasjonene i kompetanse og kvalitet, og kan bidra til 

en generell utvikling i psykisk helse- og rustjenester. Et slikt kompetansekrav gjør også at 

kommunene kan styrke sin beredskap, gjennom f.eks. å bruke psykologkompetanse inn i 

psykososiale kriseteam.  

Dette tiltaket er også viktig for å møte Stortingets anmodningsvedtak nr. 506 (2013–2014) 

om å utrede en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester med fokus på 

kvalitet, forebygging og samhandling med spesialisthelsetjenesten og med en særlig 

prioritering av barn og unge. Gjennom å lovfeste plikten til å ha psykologkompetanse, 

sikrer regjeringen en minstestandard for kommunenes kompetanse på psykisk helse- og 

rusfeltet, og gir kommunene et viktig redskap for å heve kvaliteten, styrke det 

forebyggende arbeidet og bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten.  

Samtidig er det langt igjen før psykologdekningen i kommunene er tilstrekkelig til å møte 

behovet. Derfor tar regjeringen sikte på at lovplikten om psykologkompetanse skal tre i 

kraft først i 2020. I mellomtiden vil regjeringen etablere et forutsigbart, øremerket tilskudd 

til kommuner som rekrutterer flere psykologer enn i dag. Når pliktbestemmelsen trer i 

kraft, vil midlene legges inn i kommunenes frie inntekter.  

For å sikre at kommunene som ansetter psykolog, utnytter kompetansen på en god måte er 

det behov for et kortfattet informasjonsmateriell med gode eksempler. Dette vil kunne være 

både beslutningsstøtte for kommuner som vurderer å rekruttere psykolog og gi bedre 

utnyttelse av psykologkompetansen i kommuner som allerede har gjennomført ansettelser." 

3.2.2 Stortingets behandling av forslagene i meldingen 

Stortingets behandling av meldingsforslagene fremgår av Innst. 40 S (2015-2016) 

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 

helhet. Når det gjelder forslaget om lovfesting av kompetansekrav i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten uttales det på side 16 blant annet:  

"Komiteen viser til at den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor kompetanse- 

og personellmessige utfordringer som har betydning for både kapasitet og kvalitet på 

tjenestetilbudet. Utfordringen dreier seg om å få nok arbeidskraft, og samtidig at 

arbeidskraften har riktig kompetanse. Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd, 

påpeker at de helse- og sosialfaglige utdanningene ikke i tilstrekkelig grad møter behovet 

for kompetanse i tjenestene. Utdanningssystemene må innrettes slik at det ikke skapes 

uhensiktsmessige skiller mellom ulike personellgruppers kompetanse og dermed hvilke 

oppgaver de kan utføre. Kompetanseløft 2020 ble presentert i del 3 i Prop. 1 S (2015–

2016). Regjeringen har i Prop.1 S (2015–2016) lagt frem en handlingsplan for rekruttering, 

kompetanse og fagutvikling i omsorgstjenestene, Kompetanseløft 2020. Den omfatter hele 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten slik meldingen omtaler. Den inneholder 

langsiktige strategier og konkrete tiltak for kompetanseheving og fagutvikling.  

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre, viser videre til at regjeringen vil innføre kompetansekrav i lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester, fordi man mener at rett kompetanse i den kommunale helse- og 
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omsorgstjenesten er så grunnleggende at det bør fremgå direkte ved lov. Loven bør liste 

opp de profesjoner som representerer den kjernekompetansen som det forventes at enhver 

kommune skal ha." 

Når det gjelder kliniske ernæringsfysiologer slutter komiteens flertall seg i all hovedsak 

til regjeringens redegjørelse for denne personellgruppens betydning i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. I likhet med forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

foreslår heller ikke komiteen å lovfeste kliniske ernæringsfysiologer som en del av den 

minimumskompetanse som enhver kommune skal ha knyttet til seg, jf. Innstillingens side 

19-20 hvor dette omtales: 

"Komiteen registrerer at det er langt færre kliniske ernæringsfysiologer i Norge enn i andre 

land det er naturlig å sammenligne seg med. Forekomsten av spiseforstyrrelser er høy og 

økende blant barn og unge. Det er også flere kroniske sykdommer hvor 

ernæringsbehandling er sentral, slik som allergier, tarmsykdommer, kreft eller diabetes. Det 

samme gjelder økende vektutfordringer knyttet til både fedme og underernæring. Kosthold 

og ernæring har også betydning ved psykiske lidelser og rusbehandling. Rapporten 

«Appetitt på livet» fra 2015 forteller at 20 til 60 pst. av eldre på sykehjem har, eller er i 

risikosonen for, å utvikle underernæring. Eldre som bor alene har ofte dårlig matlyst. Et 

forskningsprosjekt ved Frambu senter for sjeldne diagnoser viser at 78 pst. av 

utviklingshemmede som bor alene, lider av overvekt og fedme. Gode kostvaner skapes i 

ung alder." 

Videre uttales det på Innstillingens side 20 blant annet: 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, mener det er 

viktig med gode ordninger for måltider i skolen og viser til omtalen av dette i Meld. St. 19 

(2014–2015) Folkehelsemeldingen. Det er mange ulike ordninger lokalt, og det er viktig at 

sentrale myndigheter støtter opp om dette på flere måter, slik det vises til i 

Folkehelsemeldingen. Helsedirektoratet har nylig lansert ny nasjonal faglig retningslinje 

for mat og måltider i skolen som følges opp med informasjon og verktøy. 

Flertallet viser til den pågående kampanjen Gylne måltidsøyeblikk, hvor målet med 

konkurransen blant annet er å øke bevisstheten om maten og måltidenes betydning, og der 

respekt for maten og måltidene, inkludert involveringsaspektene, er i fokus. Det er anslag 

som sier at det er mellom 20 og 60 pst. underernæring i norske sykehjem. Ved å fokusere 

på mat som både ser god ut og smaker godt, er målet å øke matlysten." 

I Primærhelsetjenestemeldingen understreket regjeringen ergoterapeuters viktighet i 

fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste. Regjeringen foreslo imidlertid ikke å 

lovfeste ergoterapeut som en del av den minimumskompetanse som enhver kommune skal 

ha knyttet til seg. Når det gjelder dette spørsmålet uttalte komiteen på side 21 blant annet: 

"Komiteen vil påpeke at ergoterapeuter er en viktig og nødvendig profesjon i fremtidens 

helse- og omsorgstjenester. I stortingsmeldingen vektlegges viktigheten av at brukerne skal 

ha et godt liv og kunne bo hjemme lengst mulig. For å kunne realisere dette er det spesielt 

viktig å skreddersy tjenester som bidrar til at brukerne gjennom mestring av dagliglivets 

gjøremål blir i stand til å klare seg selv – til tross for sykdom og funksjonsnedsettelser. 

Forskning og prosjektevalueringer har vist at for eksempel hverdagsrehabilitering, gjerne 

kombinert med velferdsteknologi, folkehelsetiltak og fokus på læring og mestring, gir 

resultat – både individuelt for brukere, og samfunnsøkonomisk. For eksempel har til nå ca. 

100 kommuner i Norge valgt å satse på igangsetting av hverdagsrehabilitering etter modell 
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fra Danmark parallelt med at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk, og flere er på 

trappene. Komiteen understreker at det for mindre kommuner må være anledning til å 

skape en ordning med felles ergoterapikompetanse. Ergoterapeuter har god kunnskap om 

aktivitet og deltakelse, samt tilrettelegging. Disse arbeider for at alle skal kunne delta aktivt 

i samfunnet og vil kunne fylle en viktig rolle i en helhetlig tiltakskjede.  

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre, mener det er viktig å innlemme også ergoterapeutene i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten – gjeldende fra 2020 – og fremmer derfor følgende forslag:  

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til lovendring som inkluderer 

ergoterapikompetanse som en lovpålagt tjeneste i kommunene.»  

Komiteen viser til at det i 2013 var om lag 2 600 årsverk for ergoterapeuter i norske 

kommuner, hvorav de fleste i helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Det såkalte Hagen-

utvalget foreslo i sin innstilling «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11) å tredoble antallet 

ergoterapeuter i kommunene for å styrke arbeidet med aktiv omsorg, rehabilitering og 

velferdsteknologi. Komiteen vil peke på ergoterapeutene som en svært viktig yrkesgruppe i 

kommunenes pleie- og omsorgssektor for å møte framtidas utfordringer med flere eldre 

over 80 år. Universell utforming og ny teknologi vil gi stadig nye muligheter både for 

mestring og aktivitet. Ergoterapiutdanningen har i dag velferdsteknologi og universell 

utforming som en viktig del av utdanningen. I tillegg til den helsefaglige kompetansen vil 

ergoterapeutene også representere viktig kompetanse for tjenestedesign og utbygging, 

særlig knyttet til innkjøp og tilpasning av velferdsteknologi, samt for opplæring av andre 

helsearbeidere." 

Når det gjelder sosionomer og andre sosialfaglige profesjoners rolle i fremtidens 

primærhelsetjeneste, uttaler komiteen blant annet følgende på Innstillingens side 22: 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, 

Venstre og Sosialistisk Venstreparti, deler FFOs bekymring om at de sosialfaglige 

profesjonene i liten grad nevnes. Flertallet ber regjeringen i ytterligere grad gjøre rede for 

sosionomers og andre sosialfaglige profesjoners rolle i fremtidens primærhelsetjeneste." 

Spørsmål om lovfesting av psykolog som en del av kommunens kjernekompetanse er 

omtalt på Innstillingens side 22 hvor det blant annet heter:   

"Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre, støtter en lovfesting av psykolog som en del av kjernekompetansen i kommunen.  

Komiteen mener det vil være avgjørende å styrke kompetansen om psykisk helse i 

førstelinjen i helsetjenesten. Norske og internasjonale studier viser at opp mot halvparten 

av befolkningen i løpet av livet vil rammes av en psykisk lidelse. Ifølge 

Folkehelseinstituttet er det vanskelig å si noe om utviklingen av psykiske lidelser, siden vi 

mangler presise og oppdaterte data om forekomsten i den norske befolkningen. I takt med 

den demografiske utviklingen og en stadig eldre befolkning må man imidlertid forvente økt 

behov for helsetjenester for psykiske lidelser fremover. Komiteen påpeker viktigheten av at 

psykologer i kommunene er delaktige og bidrar til utvikling av det forebyggende arbeidet i 

kommunen." 

Videre uttales det følgende på side 33: 

"Komiteen viser til at regjeringen foreslår å innføre krav om psykologkompetanse i 

kommunene, som et ledd i å sikre en nødvendig kompetanseheving innen kommunenes 

psykisk helse- og rustjeneste. Arbeidet med å inkludere psykisk helse som en likeverdig del 
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av folkehelsearbeidet er nærmere omtalt i Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen 

– Mestring og muligheter." 

Oppsummeringsvis sluttet altså Stortinget seg til forslaget om å lovfeste at kommunene 

fra 1. januar 2018 skal ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og 

helsesøster. Stortinget sluttet seg videre til at det fra 2020 skal lovfestes at kommunene 

også må ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog.  

3.2.3 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven er i hovedsak profesjonsnøytral ved at den ikke lister opp 

spesifikke profesjoner som kommunen må ha knyttet til seg for å yte nødvendige helse- 

og omsorgstjenester. Loven inneholder imidlertid flere bestemmelser eller 

forskriftshjemler som forutsetter eller stiller krav om ulike former for kompetanse eller 

personellgrupper. 

Som nevnt fremgår det av lovens krav om fastlegeordning (§ 3-2 første ledd nummer 4), 

legevakt (§ 3-2 første ledd nummer 3) og kommunelege (§ 5-5), at kommunen må sørge 

for legekompetanse.  

Selv om det etter loven ikke gjelder et eksplisitt krav om å ha knyttet til seg sykepleier og 

fysioterapeut, er det vanskelig å se for seg hvordan en kommune skal kunne oppfylle de 

plikter som følger av loven uten å ha denne helsefagkompetansen. Departementet viser i 

den forbindelse til at en rekke av de tjenester som er omtalt i loven § 3-2 første ledd 

neppe vil la seg ivareta dersom kommunene ikke har minst både sykepleier og 

fysioterapeut knyttet til seg. Departementet viser også til at helse- og 

omsorgstjenesteloven i all hovedsak viderefører kommunens plikter etter den tidligere 

kommunehelsetjenesteloven hvor det eksplisitt fremgikk at kommunen skulle ha 

sykepleietjenester (herunder hjemmesykepleie) og fysioterapitjeneste. Av 

kommunehelsetjenesteloven fremgikk det også at kommunen skulle ha jordmortjeneste og 

helsesøstertjeneste. Departementet viser i den forbindelse også til helse- og 

omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd nummer 8 hvor det fremgår at de lovpålagte 

samarbeidsavtalene mellom kommunen og det regionale helseforetaket/helseforetaket 

skal omfatte samarbeid om jordmortjenester.   

3.2.4 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

3.2.4.1 Innledning 

Etter departementets vurdering er rett kompetanse i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten så grunnleggende for å kunne yte nødvendige og forsvarlige tjenester, at 

visse kompetansekrav bør fremgå direkte i lov. I tråd med forslag i 

Primærhelsetjenestemeldingen og Stortingets behandling av meldingen, foreslår derfor 

departementet at det i helse- og omsorgstjenesteloven inntas en liste over hvilken 

kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg. 

En slik lovfastsatt liste over kjernekompetanse vil ikke være uttømmende for hva slags 

kompetanse eller hvilke fagprofesjoner den enkelte kommune må sørge for. For mange 
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pasienter og brukere vil nødvendige helse- og omsorgstjenester bestå av summen av ulike 

delbidrag fra en rekke fagprofesjoner. Det kommunale ansvaret for helse- og 

omsorgstjenesten er omfattende, og sammensatt. Kommunene må ofte ha tilgang på et 

vidt spekter av personell med ulik kompetanse for å kunne utøve det kommunale ansvaret 

på en forsvarlig måte. Utover den kjernekompetanse som en lovfestet liste vil innebære, 

må kommunen selv vurdere hva slags personell det er nødvendig å ansette eller inngå 

avtale med for å kunne oppfylle sitt ansvar for å sørge for et forsvarlig og nødvendig 

tilbud av helse- og omsorgstjenester. En opplisting av kjernekompetanse skal slik sett 

ikke endre på det tjenestetilbudet kommunen ellers har plikt til å tilby.  

I tråd med prinsippet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd må den enkelte 

kommune selv vurdere om de ønsker å ansette personell i kommunal heltids- eller 

deltidsstilling eller om de heller ønsker å inngå avtale om kjøp av enkeltstående tjenester 

fra privatpraktiserende personell eller personell ansatt i en annen kommune. Hvilken 

tilknytningsform som er mest hensiktsmessig må det være opp til den enkelte kommune 

selv å vurdere, forutsatt at kommunene ivaretar sitt ansvar om å sørge for nødvendige og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere i kommunen.  

3.2.4.2 Lovfesting av krav om lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og 

helsesøster 

Som det fremgår av ovenstående foreslo departementet i Primærhelsetjenestemeldingen å 

lovfeste lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster som del av den 

kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne yte nødvendige og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Departementet viser til punkt 3.2.1 hvor det er 

redegjort nærmere for forslaget og dets begrunnelse. Departementet viser videre til punkt 

3.2.2 hvor det fremgår at Stortingets flertall sluttet seg til dette forslaget. 

Under henvisning til ovenstående fastholder derfor departementet forslaget fra 

Primærhelsetjenestemeldingen om å endre helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 slik at 

lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster lovfestes som del av den 

kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne yte nødvendige og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester i henhold til loven. Forslag til konkret utforming 

av lovbestemmelsen er inntatt i punkt 3.2.5. 

Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til forslag om slik lovendring tas det sikte på at 

lovendringen kan settes i kraft fra 1. januar 2018. 

3.2.4.3 Lovfesting av krav om psykolog 

Som det fremgår av ovenstående foreslo departementet i Primærhelsetjenestemeldingen å 

lovfeste psykolog som del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til 

seg for å kunne yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Departementet 

viser til punkt 3.2.1 hvor det er redegjort nærmere for forslaget og dets begrunnelse. Det 

vises videre til punkt 3.2.2 hvor det fremgår at Stortingets flertall sluttet seg til dette 

forslaget. 

Under henvisning til ovenstående fastholder derfor departementet forslaget fra 

Primærhelsetjenestemeldingen om å endre helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 slik at 
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psykolog lovfestes som del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til 

seg for å kunne yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester i henhold til 

loven. Forslag til konkret utforming av lovbestemmelsen er inntatt i punkt 3.2.5.  

Som det fremgår av punkt 3.2.1 ble det i meldingen lagt til grunn at psykologdekningen i 

kommunene foreløpig ikke er tilstrekkelig. I meldingen tok derfor regjeringen sikte på at 

lovplikten om psykologkompetanse først skulle tre i kraft fra 2020. Regjeringen foreslo i 

meldingen at det i mellomtiden skal etableres et forutsigbart, øremerket tilskudd til 

kommuner som rekrutterer flere psykologer enn i dag.  

Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til forslag om slik lovendring tas det sikte på at 

lovendringen kan settes i kraft fra 1. januar 2020. 

3.2.4.4 Lovfesting av krav om ergoterapeut 

Som det fremgår av ovenstående gjennomgang av forslagene i 

Primærhelsetjenestemeldingen, foreslo ikke departementet å lovfeste ergoterapeut som 

del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne yte 

nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Departementet viser til punkt 3.2.1 

for nærmere redegjørelse.  

Som redegjort for i punkt 3.2.2 mente imidlertid Stortingets flertall at det ville være 

viktig å innlemme også ergoterapeutene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 

ba derfor regjeringen komme tilbake med forslag til lovendring som inkluderer 

ergoterapikompetanse som en lovpålagt tjeneste i kommunene. Det fremgår at komiteen 

forutsatte at slikt lovkrav først skulle gjelde fra 2020. Komiteen understreket også at det 

for mindre kommuner vil være anledning til å samarbeide med andre kommuner om felles 

ergoterapikompetanse. 

Under henvisning til ovenstående foreslår derfor departementet å endre helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 slik at ergoterapeut lovfestes som del av den 

kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne yte nødvendige og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester i henhold til loven. Forslag til konkret utforming 

av lovbestemmelsen er inntatt i punkt 3.2.5. 

Stortingets flertall la til grunn at lovplikten om ergoterapeutkompetanse først skulle tre i 

kraft fra 2020. Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til forslag om slik lovendring tas 

det derfor sikte på at lovendringen kan settes i kraft fra 1. januar 2020. 

3.2.4.5 Lovfesting av krav om tannlege og tannpleier 

I Primærhelsetjenestemeldingen har regjeringen ikke vurdert lovfesting av 

tannhelsepersonell som del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til 

seg for å kunne yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  

I Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner 

foreslo regjeringen å overføre ansvaret for offentlige tannhelsetjenester fra 

fylkeskommunene til kommunene. Ved Stortingets behandling av meldingen, jf. Innst. 

333 S (2014-2015), sluttet et flertall seg til at ansvaret for tannhelsetjenester bør 

overføres til kommunene. I tråd med dette har departementet i høringsnotatets kapittel 5 
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foreslått nødvendige lovendringer for å overføre ansvaret for den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten til kommunene. 

Forutsatt at Stortinget senere vedtar lovforslag om slik ansvarsoverføring, vil kommunene 

få ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. I tråd med den argumentasjon som 

departementet i Primærhelsetjenestemeldingen har anført som begrunnelse for å lovfeste 

utvalgte personellgrupper som del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha 

knyttet til seg for å kunne yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, har 

departementet sett det som aktuelt å vurdere om enkelte grupper tannhelsepersonell også 

bør lovfestes. 

Det er en forutsetning for at fylkeskommunen skal kunne ivareta sitt lovpålagte ansvar på 

en forsvarlig måte, at den har tilgang på nødvendig tannhelsefaglig kompetanse. Det er to 

yrkesgrupper som har kompetanse innen tannhelsefeltet på forebygging, diagnostikk og 

behandling; tannpleiere og tannleger. Tannpleierutdanningen er en treårig 

bachelorutdanning. Innholdet i utdanningen har hovedvekt på helsefremmende og 

sykdomsforebyggende arbeid, diagnostikk av de vanligste sykdommer/tilstander i 

tenner/munn og enklere behandlinger. Når det gjelder forebyggende arbeid og 

veiledning/informasjon, er dette spesielt rettet mot personer og grupper med særskilte 

behov, som for eksempel personer med kronisk sykdom og/eller funksjonshemming, 

grupper av barn, eldre i institusjon, personer som mottar hjemmesykepleie og 

rusavhengige. Tannlegenes særskilte kompetanse er generell bredde innenfor diagnostikk 

og de fleste former for behandling, mens tannlegespesialister med tre års videreutdanning 

har spesialisert kompetanse innen diagnostikk og behandling på avgrensede fagområder.    

Det er ikke et krav etter tannhelsetjenesteloven at fylkeskommunen må ha ansatt tannlege 

eller tannpleier, eller at undersøkelse, diagnostikk og behandling må utføres av tannlege. I 

forbindelse med endringer i tannhelsetjenesteloven og enkelte andre lover som følge av 

arbeidet med forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren, jf. Ot.prp. nr. 

54 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 

kommunene og i enkelte andre lover punkt 7.3 side 22, uttalte Helsedepartementet blant 

annet:  

"Begrepet «tannlegehjelp» er erstattet med det mer dekkende begrepet «tannhelsehjelp» da 

det ikke er et krav om at den behandling som utføres gjøres av tannlege."  

Tannhelsetjenesteloven § 1-1 tredje ledd åpner for at fylkeskommunen kan inngå avtaler 

med privatpraktiserende tannlege om behandling av pasienter innenfor de prioriterte 

gruppene som er nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3. Det er en uttrykkelig forutsetning 

for at pasienten skal få dekket sine utgifter til tannbehandling av fylkeskommunen, at 

behandlingen er utført av privatpraktiserende tannlege som har avtale med 

fylkeskommunen, jf. tannhelsetjenesteloven §§ 4-1 og 5-1. Det ligger dermed enkelte 

personellmessige begrensninger nedfelt i tannhelsetjenesteloven når det gjelder 

fylkeskommunens organisering og finansiering av tannhelsetjenester som den har ansvar 

for. Loven er i praksis til hinder for at fylkeskommunen kan oppfylle sitt sørge for ansvar 

for bestemte persongrupper ved å inngå avtale med privat tannpleier i stedet for tannlege.   
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Etter overføringen av ansvaret for tannhelsetjenester til kommunene, må kommunene 

uansett ha knyttet til seg tannleger, ettersom ansvaret for nødvendig tannhelsehjelp også 

omfatter spesialisttannhelsetjenester. Tannlegene er den eneste yrkesgruppen som er 

utdannet for å utføre behandlinger i form av irreversible inngrep. Med det menes 

reparering og rotfylling av tenner, erstatning av tannvev med kroner og broer, trekke 

tenner mv. Slik departementet vurderer det, vil tilgang på nødvendig tannlegekompetanse 

være avgjørende for at kommunene skal kunne ivareta sitt  samlede ansvar for å sørge for 

nødvendige og forsvarlige tannhelsetjenester, inkludert spesialisttjenester. Departementet 

foreslår derfor å endre helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 slik at tannlege lovfestes 

som del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg.   

Overføringen av ansvaret for tannhelsetjenesten vil innebære at om lag 1 180 

allmenntannlegeårsverk og om lag 480 tannpleierårsverk overføres til kommunene (SSB 

KOSTRA 2014). Over tid har det skjedd betydelige endringer i oppgavedelingen mellom 

tannpleiere og tannleger, særlig når det gjelder regelmessige tannhelseundersøkelser av 

barn og unge. Dette skyldes i stor grad at en økende andel barn og unge ikke utvikler 

tannsykdom fra år til år. Regelmessige tannhelseundersøkelser blir i økende grad ivaretatt 

av tannpleiere. Dermed frigjøres tannlegeressurser som fylkeskommunene kan bruke til 

oppgaver som kun tannleger er utdannet til å utføre. Slik bruk av tannpleier- og 

tannlegeressurser vil være mest kostnadseffektivt for kommunen og den beste 

samfunnsøkonomiske løsningen for staten som finansierer grunnutdanningen av 

tannhelsepersonell.  

Tannpleiere er også kvalifisert til å avdekke symptomer og funn i munn/ansikt som kan 

skyldes betydelig omsorgssvikt eller mulige overgrep mot barn, som kan gi grunnlag for 

melding til barnevernstjenesten. Videre har tannpleiere over tid fått tildelt en større og 

mer selvstendig rolle i fylkeskommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid for å 

oppfylle fylkeskommunens ansvar etter folkehelseloven. Dette skjer i samarbeid med 

personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Andre samarbeidspartnere er for 

eksempel idrettsorganisasjoner eller andre frivillige organisasjoner. Innsatsen rettet mot 

barn og unge foregår blant annet i barnehager, grunnskolen (gjennom samarbeid med 

helsestasjon og skolehelsetjenesten) og i idrettsmiljøer.    

Tannpleiere har på bakgrunn av sin kompetanse fått utvidede fullmakter fra det offentlige, 

blant annet når det gjelder bruk av røntgen og rekvirering av legemidler til bruk i klinisk 

virksomhet. Ved en lovendring fra 1. januar 2013 fikk tannpleiere refusjonsrett for 

utgifter til visse undersøkelser og behandling, jf. Prop. 123 L (2011-2012) Endringer i 

folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier). Dette har stor 

betydning for fylkeskommunenes tilbud til voksne pasienter som selv betaler for 

tannbehandlingen i distrikter med begrenset tilbud av private tannleger, jf. 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd. 

På landsbasis er forholdstallet mellom tannpleiere og tannleger i den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten om lag 4:10, det vil si at antall årsverk tannpleiere utgjør om lag 40 

prosent av antall årsverk tannleger. I flere fylker utgjør antall årsverk om lag 50 prosent 

av tannlegeårsverkene. Utdanningskapasiteten av tannpleiere utgjør om lag 70 prosent av 
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utdanningskapasiteten av tannleger i Norge, slik at tilgangen på tannpleiere må regnes 

som god. 

Et sentralt hensyn når det gjelder spørsmålet om lovfesting av tannpleiere som del av 

kommunens kjernekompetanse, er hensynet til samfunnsøkonomi og anvendelse av 

laveste effektive kompetansenivå. Dette tilsier at tannpleierkompetansen bør utnyttes så 

langt som mulig innenfor deres kompetanseområde. I de øvrige nordiske landene er dette 

gjennomført i langt større grad, slik at andelen tannpleierårsverk sammenliknet med 

tannlegeårsverk i den offentlige tannhelsetjenesten, er om lag dobbelt så stor som i Norge. 

De store forskjellene i statens kostnader til grunnutdanning av henholdsvis tannpleiere og 

tannleger innebærer også at tannpleiernes ressurser og kompetanse bør utnyttes best 

mulig av kommunene.  

Etter en samlet vurdering finner departementet likevel ikke at det er nødvendig å lovfeste 

at kommunen skal ha tilknyttet tannpleier i tillegg til tannlege. Ved vurderingen er det 

særlig lagt vekt på at overføringen av ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i 

praksis vil foregå som en virksomhetsoverdragelse, jf. punkt 5.22.2. Det betyr at 

kommunene uansett vil være forpliktet til å bli arbeidsgiver for det antall tannpleiere som 

er ansatt i fylkeskommunen på overføringstidspunktet. Det er opp til den enkelte 

kommune å vurdere behovet for tilgang på ytterligere tannpleierressurser utover de 

ressursene som tilføres gjennom selve virksomhetsoverdragelsen.   

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at de aller fleste kommuner over en viss størrelse 

vil ha både tannpleiere og tannleger som ansatte i sin kommune. Når det gjelder de minste 

kommunene, hvor fylkeskommunene ikke har etablert tannklinikk, eller hvor den aktuelle 

klinikken er betjent enkelte dager per måned av fylkeskommunalt tannhelsepersonell fra 

tannklinikk i nabokommunen, vil disse kommunene måtte ta stilling til om de ønsker å 

ansette tannpleier og tannlege i kommunal heltids- eller deltidsstilling og om nødvendig 

bygge ny tannklinikk, eller om de ønsker å inngå interkommunalt samarbeid med en 

nabokommune som har overtatt en fylkeskommunal tannklinikk med ansatte tannpleiere 

og tannleger. Kommunen kan eventuelt også kjøpe tjenester fra privatpraktiserende 

tannpleier og tannlege. I områder med små kommuner og lavt innbyggertall vil det som 

regel være begrenset tilbud av private tjenesteytere. Det er opp til den enkelte kommune 

selv å vurdere hvilken tilknytningsform som er mest hensiktsmessig, forutsatt at 

kommunene ivaretar sitt ansvar for å sørge for helsefremmende og forebyggende arbeid 

og nødvendige og forsvarlige tannhelsetjenester til personer med rett til nødvendig 

tannhelsehjelp. 

Forslag til konkret utforming av lovbestemmelsen er inntatt i punkt 3.2.5. 

Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til forslag om slik lovendring tas det sikte på at 

lovendringen skal settes i kraft fra 1. januar 2020. 

3.2.4.6 Lovfesting av krav om andre personellgrupper eller annen type 

kompetanse 

Helse- og omsorgstjenesteloven avløste kommunehelsetjenesteloven og deler av 

sosialtjenesteloven, og forutsetter derfor at kommunene disponerer fagpersonell både med 
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helse- og sosialfaglig bakgrunn. Loven regulerer altså ikke bare kommunens ytelse av 

helsetjenester, men også tjenester av sosialfaglig karakter som er nødvendig for at den 

enkelte så langt som mulig skal kunne leve sitt liv i samsvar med egne ønsker og behov, i 

samspill med familie, pårørende, sosiale og fysiske omgivelser. Sosialfaglig kompetanse 

er særlig viktig for gjennomføringen av regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet og 

regjeringens plan for omsorgsfeltet, Omsorg 2020.  

Sosialfaglige hensyn som skal ivaretas er knyttet til sosial trygghet, likestilling og 

likeverd, forebygging og behandling av sosiale problemer, styrking av sosiale relasjoner 

og at alle skal få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt 

tilværelse i fellesskap med andre, jf. helse- og omsorgstjenestelovens § 1-1. 

Brukergrupper som særlig er avhengig av sosialfaglig kompetanse er blant annet 

mennesker med psykisk utviklingshemming og nedsatt funksjonsevne, med rusproblemer 

og psykiske lidelser, og familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Det er behov 

for kompetanseheving om rus og psykisk helse i helse- og omsorgstjenesten og å integrere 

tjenestene til brukere med langvarige og sammensatte hjelpebehov med øvrige tjenester.  

Sosialfaglig kompetanse vil også være viktig for å skape tverrfaglig bredde i tjenestene og 

i koordineringen av kommunale og statlige tjenester som for eksempel tjenester fra Nav, 

barnevern, familierådgivning og ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Når kommunene i tråd med kommunereformen skal få større ansvar og flere oppgaver, 

særlig innen habilitering/rehabilitering, vil ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere og 

annen sosialfaglig eller spesialpedagogisk kompetanse være avgjørende for å klare dette.  

Sosionomer arbeider med å løse sosiale konflikter og problemer og ivaretar mange av de 

sosiale tjenester som tidligere var hjemlet i sosialtjenesteloven. I tillegg har de spesiell 

kompetanse i saksbehandling, planlegging og ressursorientert brukermedvirkning og 

samspill med familie og pårørende.  

Vernepleierne hadde tidligere spesielt ansvar for mennesker med utviklingshemming, 

men arbeider nå i hele omsorgsfeltet både i hjemmetjenester og institusjon. I arbeidet med 

omlegging av omsorgstjenestene med større vekt på rehabilitering og bruk av 

velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler, har ergoterapeutene spesielle faglige 

forutsetninger.  

En av de største endringene i helse- og omsorgstjenestene de siste tiårene har vært 

veksten i tallet på barn og unge og deres familier som får hjelp og bistand fra de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sosionomer og barnevernspedagoger har derfor 

etter hvert en viktig og naturlig plass i hjemmetjenestene og i samarbeidet mellom helse- 

og omsorg, skole, barnehage og barnevern. Dette samarbeidet er imidlertid organisert på 

ulike måter i kommunene. 

Også helsefagarbeidere er sentrale for kommunens ytelse av helse- og omsorgstjenester. 

Helsefagarbeiderutdanningen har siden 2008 erstattet hjelpepleier- og 

omsorgsarbeiderutdanningen. Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er 

personellgruppen som i dag utgjør den største utdanningsgruppen, og den kommunale 
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helse- og omsorgstjenesten kunne ikke vært drevet uten den erfaring og kompetanse disse 

faggruppene representerer. 

Spesielt med henvisning til de vurderinger som Stortinget har gjort knyttet til behov for å 

lovfeste kompetansekrav, har departementet foretatt en fornyet vurdering av om også 

andre personellgrupper bør foreslås lovfestet som en del av den minimumskompetanse 

som det forventes at enhver kommune skal ha knyttet til seg. Departementet har 

imidlertid kommet til at vi på det nåværende tidspunkt ikke ser behov for å lovfeste 

ytterligere personellgrupper, og det vises i den forbindelse til de vurderinger som er 

gjengitt fra Primærhelsetjenestemeldingen under punkt 3.2.1. Som det fremgår av 

ovenstående vil imidlertid departementet som følge av Stortingets behandling av 

Primærhelsetjenestemeldingen, samt forslaget i Oppgavemeldingen og Stortingets 

behandling av denne, foreslå å også lovfeste krav om ergoterapeut, tannlege og 

tannpleier.  

3.2.5 Forslag til lovregulering 

Under henvisning til redegjørelsen i punkt 3.2.4 foreslår departementet at lovfesting av 

kompetansekrav inntas som nytt første punktum i § 3-2 andre ledd i lov 24. juni 2011 nr. 

30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Nåværende andre ledd blir dermed 

nytt andre punktum i andre ledd. 

Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til slikt lovforslag, tas det som nevnt sikte på at 

slik lovfesting skal settes i kraft fra henholdsvis 1. januar 2018 og 1. januar 2020. Når det 

gjelder lovfesting med ikraftsetting fra 1. januar 2018 foreslår departementet at nytt 

første punktum i § 3-2 andre ledd gis følgende ordlyd: 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, 

sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. 

Når det gjelder lovfesting med ikraftsetting fra 1. januar 2020 foreslår departementet at 

nytt første punktum i § 3-2 andre ledd gis følgende ordlyd: 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, 

sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesøster, ergoterapeut, psykolog, tannlege og 

tannpleier. 

 Departementets samlede lovendringsforslag er inntatt i høringsnotatets kapittel 10. 

3.2.6 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Lovfesting av krav om lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster 

Av den tidligere kommunehelsetjenesteloven fremgikk det eksplisitt at kommunene måtte 

sørge for blant annet allmennlegetjeneste, legevaktordning, fysioterapitjeneste, sykepleie 

(herunder helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie) og jordmortjeneste.  

Helse- og omsorgstjenesteloven er i dag profesjonsnøytral, men representerer en 

videreføring av plikter og rettigheter som tidligere fulgte av kommunehelsetjenesteloven 
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og sosialtjenesteloven. Lovfesting av krav om at kommunene må ha ansatt eller avtale 

med lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster, er derfor kun en videreføring 

og tydeliggjøring av allerede gjeldende rett. Departementet legger også til grunn at en 

kommune i praksis ikke vil klare å oppfylle sitt sørge for ansvar på en forsvarlig måte 

dersom kommunen ikke har avtale med eller ansatt personell innenfor disse fem 

gruppene.  

Departementet legger derfor til grunn at lovfesting av krav om at kommunene må ha 

ansatt eller avtale med lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster ikke vil ha 

nye administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene. 

Lovfesting av krav om psykolog 

Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser av å lovfeste at alle 

kommuner skal ha psykolog knyttet til seg, viser departementet til redegjørelsen under 

punkt 3.2.1. Som det fremgår har departementet etablert en øremerket tilskuddsordning 

som skal bidra til å dekke kommunenes utgifter ved ansettelse av psykologer. 

Modellforsøket med rekruttering av psykologer til kommunene fra 2010–2013 ga gode 

resultater, og ble i 2013 erstattet av et rekrutteringstilskudd. I Prop. 1 S (2015-2016) ble 

det innført ny innretning av denne tilskuddsordningen. En sentral endring er at man går 

bort fra varierende tilskuddsbeløp fra år til år og over til et fast beløp på kr. 300 000 pr. år 

for psykolog i 100 % stilling. Tilskuddsbeløpet reduseres tilsvarende ut fra hvilken 

stillingsprosent det søkes om. Rammen er på 145 mill. kroner i 2016. Kommunene vil 

ikke ha noe krav på å motta slikt tilskudd, men de vil kunne tildeles midler innenfor 

rammen. Når pliktbestemmelsen trer i kraft, vil tilskuddsmidlene overføres fra Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjettkapittel til kommunerammen. 

Lovfesting av krav om ergoterapeut 

Når det gjelder ergoterapeut har det ikke tidligere vært et eksplisitt lovkrav at 

kommunene skal ha disse tilknyttet. KOSTRA-tall viser at det per 31. desember 2014 var 

104 kommuner som manglet ergoterapeut. Fordi man i kommunesektoren har hatt en klar 

ansettelsesøkning av fagutdannede de siste årene, er det trolig færre kommuner i dag som 

ikke har ergoterapeut. For ergoterapeutene har det vært en økning på ca. 100 årsverk per 

år de siste årene.  

I henhold til forslaget tas det sikte på at lovkravet først skal settes i kraft fra 1. januar 

2020. På det tidspunkt vil det ha gått fem år fra de KOSTRA-tallene vi opererer med nå. 

Dersom dagens utvikling fortsetter, er det grunn til å anta at enda flere av landets 

kommuner da vil ha ergoterapeut. Det er likevel krevende å angi nøyaktige økonomiske 

konsekvenser for kommunene ved å lovfeste et slikt krav. Både fordi lønnsspennet kan 

variere, men også fordi det vil variere hvor stor stillingsandel det vil være behov for, 

eventuelt at behovet dekkes ved avtale om enkeltkjøp av nødvendige tjenester 
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Lovfesting av krav om tannlege 

Overføringen av ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene vil 

som nevnt foregå som en virksomhetsoverdragelse. En lovfesting av krav om at 

kommunene må ha knyttet til seg tannlege vil derfor i praksis ikke innebære endringer i 

hvilke yrkesgrupper som kommunene må ha tilgang på for å kunne ivareta sørge for 

ansvaret for tannhelsetjenester og omfanget av personellressurser til dette formål. Selv 

om tannhelsetjenesteloven i dag ikke inneholder bestemmelser som eksplisitt angir hvilke 

yrkesgrupper fylkeskommunene skal ha knyttet til seg for å løse de lovpålagte oppgavene, 

anser departementet det som hensiktsmessig at dette nå synliggjøres i lov, på samme måte 

som det gjøres for de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tannleger utgjør en 

del av kjernekompetansen som kommunen må ha tilgang på for å utføre sine oppgaver på 

en forsvarlig måte. Dette anses særskilt viktig ettersom tannhelsetjenester er en ny 

oppgave for kommunene. Et krav om lovfesting av krav om at kommunen må ha tilknyttet 

tannlege vil i seg selv ikke innebære merkostnader for kommunene. 

3.3 Lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens 

veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

3.3.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

I Primærhelsetjenestemeldingen understrekes det at veiledning og kompetansedeling 

bidrar til bedre samhandling og kompetansebygging. Med kompetansedeling menes 

utveksling av kunnskap og erfaring mellom bidragsyterne, mens veiledning kan beskrives 

som en målrettet aktivitet der veilederen har et meransvar for kvaliteten i samtaleforløpet. 

Veiledning vil i mange tilfeller være sammenfallende med kompetansedeling, men 

kompetansedeling er et videre begrep enn veiledning. Veiledning og kompetansedeling 

kan skje internt på ett og samme tjenestenivå og mellom ulike tjenestenivåer. Videre 

uttales det i meldingen side 65 blant annet: 

"Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har ingen 

slik veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten. En speiling av 

spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

ble foreslått av Wisløff-utvalget i NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt.  

Tiltaket likestiller de to nivåene i lovverket og synliggjør at kompetansen i kommunen 

verdsettes like høyt som kompetansen i spesialisthelsetjenesten. Den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten har kompetanse som er verdifull for spesialisthelsetjenesten på en rekke 

områder. Den kommunale breddekompetansen blir stadig viktigere i møte med det økende 

antallet brukere med store og sammensatte behov, og kommunalt helse- og 

omsorgspersonell vil ofte ha kunnskap om den enkelte pasient som er avgjørende for å yte 

gode, individuelt tilrettelagte og ikke minst helhetlige tjenester også i 

spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten mangler i mange tilfeller kunnskap om 

tjenestetilbudet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Regjeringen vil på denne 

bakgrunn utrede en endring i helse- og omsorgstjenesteloven, slik at kommunene får en 

veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten.  
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Erfaringsmessig er det en stor fordel for begge nivåer dersom veiledningsplikten settes i 

system og planlegges. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 

spesialisthelsetjenesten bør også utvikle ordninger for å dele kurs og ha felles opplæring. 

(…)."  

Under henvisning til ovenstående uttales det deretter på meldingens side 70 at 

Regjeringen for det første vil utrede en endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at 

kommunen får en veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten som speiler 

spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor kommunene. Videre uttales det at 

Regjeringen også vil vurdere en plikt til kompetansedeling innad i de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene, men at det i den forbindelse også skal vurderes om pedagogiske 

virkemidler kan være et egnet alternativ til lovfesting av slik pliktbestemmelse. 

3.3.2 Stortingets behandling av meldingen 

Ved Stortingets behandling er Regjeringens forslag referert, men ellers ikke omtalt i 

Innst. 40 S (2015-2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. 

3.3.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor kommunene følger av 

spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 som lyder: 

"Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, 

eller som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksomhet, skal gi den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige 

forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse 

sine oppgaver etter lov og forskrift." 

Nåværende § 6-3 var opprinnelig fastsatt som § 7-4 i spesialisthelsetjenesteloven. Om 

daværende bestemmelse § 7-4 er det i Ot.prp. nr. 10 (1998-99) Om lov om 

spesialisthelsetjenesten m.m., punkt 7.4.4, side 100-102, blant annet uttalt: 

"Behovet for veiledning fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker. 

Helsetjenesten blir stadig mer spesialisert og utviklingen går fort. Dette stiller i økende 

grad krav om faglig oppdatering til alle deler av helsetjenesten. Den medisinskteknologiske 

utvikling medfører at helsehjelp i større grad kan ytes nær pasientens bosted, og det er en 

uttalt politikk at pasienter bør behandles på lavest mulig nivå. En forutsetning for at 

kommunehelsetjenesten skal kunne ta i bruk medisinsk utstyr og andre behandlingsmetoder 

i hjemmet eller nær pasientens bosted, er at de får den nødvendige veiledning. For 

pasientene vil det bety økt sikkerhet og trygghet. For samfunnet betyr det at man sparer 

ressurser ved at antall sykehusinnleggelser kan reduseres. Målsettingen med å innføre en 

veiledningsplikt er å bidra til å skape en helhetlig helsetjeneste, og å motvirke at 

grensesnittet mellom to samhandlende linjer blir en flaskehals, med ressurssløsing og 

kvalitetsbrudd som konsekvens. 

[…] 

Den plikt til veiledning som departementet foreslår, gjelder både i forhold til 

enkeltpasienter som kommunen har eller overtar ansvaret for, og i forhold til 

kommunehelsetjenestens generelle lovpålagte oppgaver. 
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I forhold til den enkelte pasient vil spesialisthelsetjenesten ha plikt til å gi den veiledning 

som er nødvendig for at pasienten kan få forsvarlig helsehjelp. Bestemmelsen må ses i 

sammenheng med at både fylkeskommunen og kommunen foreslås pålagt en plikt til å 

utarbeide individuelle planer for pasienter med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester og en plikt til å samarbeide med andre tjenesteytere om tilbudet til disse 

pasientene, (…). Bestemmelsene er tenkt som virkemidler for å få til en bedre samhandling 

mellom nivåene. 

Det foregår allerede i dag en utstrakt veiledning fra spesialisthelsetjenesten i forhold til 

enkeltpasienter. Sykehus sender etter endt opphold epikrise til primærlegen som gir 

veiledning om hvordan pasienten skal følges opp i kommunen. Primærleger søker råd hos 

spesialister for eksempel i situasjoner hvor det er spørsmål om øyeblikkelig hjelp 

innleggelser i sykehus. Å innføre en veiledningsplikt i forhold til enkeltpasienter vil derfor 

i stor grad være en lovfesting av en praksis som allerede foregår. Det vil imidlertid 

innebære en synliggjøring av denne oppgaven i spesialisthelsetjenesten, og foranlediger 

således at det legges til rette for at helsepersonell faktisk kan oppfylle denne lovpålagte 

plikten. Veiledningsplikten vil være begrenset til den informasjon som er nødvendig for at 

enkeltpasienter kan få et forsvarlig tilbud fra kommunen, og innebærer ikke at 

spesialisthelsetjenesten overtar ansvaret for pasientene i kommunen. Plikten medfører 

heller ikke et generelt unntak fra de taushetspliktregler som gjelder. I den grad utveksling 

av opplysninger er nødvendig for at den helsehjelp som ytes til enkeltpasienter er 

forsvarlig, vil imidlertid unntak fra taushetsplikten i forslaget til ny lov om helsepersonell § 

25 kunne komme til anvendelse. 

Bestemmelsen er generelt formulert og vil også gjelde mer systematisk veiledning. 

Det bør være opp til spesialisthelsetjenesten selv å avgjøre hvordan veiledningen kan 

systematiseres. Det stilles derfor i loven krav om at kommunehelsetjenesten skal veiledes i 

den grad det er nødvendig for å oppfylle lovpålagte krav, men ikke om hvordan dette bør 

gjennomføres i praksis. 

[…] 

Forsøk viser at det er relativt enkelt å stimulere allmennleger til kontakt med andrelinjen. 

Det er derimot vanskeligere å få for eksempel sykehusleger til å vende seg mot førstelinjen. 

Ved å innføre en veiledningsplikt ønsker departementet å bidra til å styrke og systematisere 

samhandlingen mellom de to nivåene i helsetjenesten. 

[…] 

Det er imidlertid viktig å understreke at veiledningsplikten ikke medfører endringer i den 

gjeldende ansvarsfordeling mellom fylkeskommunen og kommunen. Hvis det er aktuelt at 

kommunen skal utføre oppgaver som hører inn under fylkeskommunenes ansvar, må dette 

avtales særskilt. 

[…] 

Råd og veiledning skal gis av helsepersonell, jf definisjonen i forslaget til lov om 

helsepersonell § 3. For eksempel vil tilbudet til mennesker med psykiske lidelser være 

svært sammensatt, og mange yrkesgrupper og profesjoner tar del i det kliniske arbeidet 

innen psykiatrien. Veiledning omkring forhold som har innvirkning på fysisk og psykisk 

helse, vil kunne kreve andre typer kompetanse enn den helsepersonell med autorisasjon 

har. Definisjonen av helsepersonell gitt i helsepersonelloven § 3 vil omfatte alt personell i 

helsetjenesten som yter helsehjelp. Også personell som ikke er autorisert helsepersonell, 

men som arbeider i den offentlige del av spesialisthelsetjenesten, vil således etter 
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omstendighetene kunne omfattes av veiledningsplikten. Innenfor psykiatrien vil dette for 

eksempel kunne gjelde sosionomer, kliniske pedagoger, omsorgsarbeidere og 

barnevernspedagoger som deltar i det kliniske arbeidet. Ansatte i spesialisthelsetjenesten 

som ikke faller inn under definisjonen av helsepersonell, faller imidlertid utenfor loven. 

Bestemmelsen må også ses i sammenheng med den generelle veiledningsplikt for ansatte i 

offentlig virksomhet som følger av forvaltningsloven § 11. 

I prinsippet omfattes både veiledning som spesialisthelsetjenesten gir av eget tiltak og 

veiledning etter anmodning fra kommunehelsetjenesten av lovbestemmelsen. Som nevnt er 

det imidlertid bare opplysninger som er påkrevet for at kommunehelsetjenesten skal kunne 

løse sine oppgaver etter loven som omfattes. Det betyr at forhold som kommunen er like 

nær eller nærmere til å orientere seg om, ikke vil utløse en plikt for spesialisthelsetjenesten. 

Veiledningsplikten gjelder "helsemessige forhold". Dette innebærer at plikten omfatter 

ethvert tiltak som angår pasienters fysiske eller psykiske helse. Begrensning av plikten 

ligger imidlertid i at plikten kun omfatter slik veiledning som er nødvendig for at 

kommunehelsetjenesten kan løse oppgaver pålagt i lov eller forskrift." 

Departementet viser også til Rundskriv I-3/2013 Spesialisthelsetjenestens 

veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten, av 1. juli 2013, for 

ytterligere redegjørelse for veiledningsplikten. 

Under henvisning til ovenstående, og den begrunnelse som er gitt i 

Primærhelsetjenestemeldingen, jf. ovenfor under punkt 3.3.1, fastholder departementet 

forslaget om å endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunen får en 

veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten.  

Den kommunale veiledningsplikten overfor spesialisthelsetjenesten er i all hovedsak ment 

å tilsvare den veiledningsplikt som spesialisthelsetjenesten har overfor den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. 

Dette innebærer blant annet at bestemmelsen retter seg mot helsepersonell som yter 

tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Dette vil gjelde helsepersonell som 

er ansatt i kommunen, men også private tjenesteytere som yter tjenester omfattet av helse- 

og omsorgstjenesteloven på vegne av kommunen. Dette vil for eksempel gjelde 

privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter.  

Veiledningsplikten skal gjelde "helsemessige forhold". Dette innebærer at plikten 

omfatter ethvert tiltak som angår pasienters fysiske eller psykiske helse.  

Det foreslås at veiledningsplikten skal gjelde både for enkeltpasienter som 

spesialisthelsetjenesten har eller overtar ansvaret for, og for spesialisthelsetjenestens 

generelle lovpålagte oppgaver. Med hensyn til den enkelte pasient vil kommunen ha plikt 

til å gi den veiledning som er nødvendig for at pasienten kan få forsvarlig helsehjelp. 

Veiledningsplikten begrenses imidlertid av at plikten kun omfatter slik veiledning som er 

nødvendig for at spesialisthelsetjenesten skal kunne løse oppgaver pålagt i lov eller 

forskrift. Plikten vil gjelde både veiledning som den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten gir av eget tiltak og veiledning som gis etter anmodning fra 

spesialisthelsetjenesten.  
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Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har i dag ikke en tilsvarende veiledningsplikt 

overfor den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Når ansvaret for tannhelsetjenester 

overføres til kommunen, vil spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt automatisk bli 

utvidet til å omfatte kommunale tannhelsetjenester. Det offentliges ansvar for 

tannhelsetjenester ligger samlet på ett forvaltningsnivå i dag og vil fortsatt gjøre det med 

overføringen av tannhelsetjenester til kommunene. Det er dermed trolig ikke samme grad 

av behov for gjensidig veiledning mellom forvaltningsnivåene når det gjelder 

tannhelsetjenester. Det kan imidlertid være tilfeller der det er behov for rådgivning, 

veiledning og opplysninger fra spesialisthelsetjenesten som er nødvendige for at 

kommunen skal kunne oppfylle sitt lovpålagte ansvar for tannhelsetjenester. Det vises til 

at pasienter som er innlagt i helseinstitusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten, vil ha 

rettigheter til et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud fra kommunen under 

oppholdet, på samme måte som de har overfor fylkeskommunen i dag. En pasient kan for 

eksempel være under medisinsk behandling for en tilstand som påvirker tannhelsen og 

behovet for tannbehandling under oppholdet.  

Med innføring av en tilsvarende veiledningsplikt for kommunen vil det også bli 

tydeliggjort at helsepersonell i kommunen må gi råd og veiledning til 

spesialisthelsetjenesten om tannhelse knyttet til medisinsk behandling av innlagte 

pasienter. Dette kan for eksempel dreie seg om råd for å ivareta munnhygiene, 

opplysninger om igangsatt tannbehandling, samt veiledning om risiko for mulige 

komplikasjoner i munn, kjeve og tenner i forbindelse med legemiddelbruk ved medisinsk 

behandling mv. Det vil si veiledning som er påkrevd for at spesialisthelsetjenesten skal 

kunne utføre sine oppgaver.  

Når det gjelder Primærhelsetjenemeldingens omtale av å eventuelt innføre en plikt til 

kompetansedeling innad i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, vil departementet i 

denne omgang ikke foreslå lovfesting av en slik plikt. Departementet viser også til at 

kompetansedeling kan være et tiltak som kan ivaretas ved kommunens ledelse, uavhengig 

av lovregulering. Som nevnt i meldingen ønsker departementet å vurdere om pedagogiske 

virkemidler kan være et like egnet alternativ til lovfesting av slik pliktbestemmelse.  

3.3.4 Forslag til lovregulering 

Departementet foreslår at bestemmelsen om den kommunale helse- og omsorgstjenestens 

veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten inntas som ny § 5-11 i helse- og 

omsorgstjenesteloven og gis følgende ordlyd: 

§ 5-11 Veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

Helsepersonell som yter tjenester omfattet av loven her, skal gi 

spesialisthelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold 

som er påkrevet for at spesialisthelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter 

lov og forskrift. 
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3.3.5 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Departementet legger til grunn at veiledning fra den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten til spesialisthelsetjenesten skjer i et visst omfang allerede i dag. 

Forslaget om lovfestingen vil derfor langt på vei kunne sies å være lovfesting av 

gjeldende praksis. Departementet legger i tillegg til grunn at omfanget av slik veiledning 

uansett må forventes å være såpass beskjedent at dette må kunne dekkes innenfor den 

enkelte kommunes ordinære budsjetter. 

3.4 Krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

3.4.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

I Primærhelsetjenestemeldingen har regjeringen understreket at god ledelse vil være 

avgjørende for å skape pasientens helsetjeneste, og at pasienter og brukere skal oppleve 

helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet som er helhetlige og koordinerte. Tjenestene 

skal ikke fremstå som enkeltstående og fragmenterte tjenesteleveranser og pasienter og 

brukere skal bli lyttet til og få delta i beslutninger om dem selv. I forlengelsen av dette 

uttales det på meldingens side 71 blant annet:  

"(…) Dette stiller høye krav til ledelse og styring i en stor og stadig mer kompleks sektor. 

Det er ikke nok at den enkelte tjenesteyter eller deltjeneste leverer faglig gode tjenester. 

Det kreves god ledelse på alle nivåer og tydelige ledelses- og styringslinjer, fra øverste 

ledelse, dvs. kommunestyret og administrasjonssjef (rådmann), til ledere i utøvende 

enheter. Ledelse i kommunene er nær knyttet til lokalpolitisk ledelse. Balansen mellom 

nasjonale anbefalinger og lokale beslutninger og muligheter krever forståelse for politiske 

prosesser. Samtidig er lederrollen faglig utfordrende og krever kunnskap om bl.a. 

tjenestenes innhold, brukernes behov og folkehelsekunnskap.  

I sum er det store lederutfordringer i sektoren, og mye tyder på at mange ledere i dag ikke 

får dette godt nok til. Det kan skyldes lederkompetansen, men sektoren er også 

kjennetegnet ved at det er få ledere, og at det er vanskelig å rekruttere til lederstillinger.  

Regjeringen vil bidra til bedre ledelse både ved at krav til ledelse blir tilstrekkelig tydelig, 

og ved at lederkompetansen styrkes. Tiltak vil omfatte å tydeliggjøre krav til ledelse i 

forskrift, bedre tilgang til relevante lederutdanninger, samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten og å utarbeide en veileder for kommunens oppfølging av private 

aktører med driftsavtale." 

Når det konkret gjelder internkontroll uttales det på side 75 blant annet: 

"Kommunens plikt til internkontroll er regulert i lov og forskrift. Pedagogiske virkemidler 

er viktig for bl.a. å gjøre innholdet i regelverket kjent. Det er samtidig viktig med tydelige 

krav til ledelse, styring og kontroll. Regjeringen vil tydeliggjøre krav til kommunens 

styring og kontroll av helse- og omsorgstjenestene. Det skal bl.a. skje ved å revidere 

dagens internkontrollforskrift. Kravene til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet skal tydeliggjøres." 
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3.4.2 Stortingets behandling av meldingen 

Stortingets behandling av meldingsforslagene fremgår av Innst. 40 S (2015-2016) 

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 

helhet. Når det gjelder krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

uttales det på side 23 blant annet: 

"Komiteen vil påpeke at god ledelse er avgjørende for å skape pasientens helsetjeneste. 

Dersom pasienten og brukeren skal oppleve helhetlige og koordinerte helse- og 

omsorgstjenester, stiller dette høye krav til ledelse og styring i en stadig mer kompleks 

sektor. Helsetilsynet har flere ganger pekt på utfordringer knyttet til styring og ledelse.  

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, viser til at ledelse er et 

innsatsområde både i Kompetanseløftet 2015 og i regjeringens satsing på rus og psykisk 

helse. Som del av Kompetanseløftet 2015 kan én eller flere samarbeidende kommuner 

bestille skreddersydd lederutdanning for helse- og omsorgssektoren gjennom Høgskolen i 

Hedmark i samarbeid med Ressurssenter for omstilling i kommunene og Fagakademiet. 

Videre er Helsedirektoratet gitt i oppdrag å sørge for en lederutdanning i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. 

Flertallet viser til at regjeringen har varslet at de vil revidere dagens internkontrollforskrift 

ved å tydeliggjøre krav til kommunens styring og kontroll av helse- og omsorgstjenestene." 

3.4.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering 

Helse- og omsorgstjenestene i kommunene har utviklet seg til en omfattende og kompleks 

virksomhet. Funn tyder imidlertid på at ledelse og internkontroll i for stor grad er overlatt 

til den enkelte virksomhet, og at det blant annet skjer for få tiltak for å sikre koordinering 

på tvers. For å sikre bedre koordinering på tvers er det viktig at ledelse og styring skjer på 

sentralt nivå i kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

God ledelse på alle nivå i tjenestene er avgjørende for at tjenestene til enhver tid er 

forsvarlige. Robuste fagmiljøer med god ledelse er blant annet av sentral betydning for at 

kommunene kan ivareta nye oppgaver på en forsvarlig måte, herunder ansvaret for 

tannhelsetjenester. Ledelse handler om systemer, aktiviteter og egenskaper som får 

tjenestene til å utvikle seg på en god måte, sette mål og følge opp at man oppnår ønskede 

resultater. Dette krever at også kommunenes ledelse sentralt engasjerer seg i utvikling og 

drift av helse- og omsorgstjenestene, og etterspør og følger opp arbeid med internkontroll. 

Samlet sett skal ledelsen bidra til at helse- og omsorgstjenesten oppfyller kommunens 

lovpålagte sørge for-ansvar på en god måte.  

Av lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 

(helsetilsynsloven) § 3, fremgår at alle som yter helse- og omsorgstjenester skal etablere 

internkontrollsystemer og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og 

vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter . De 

nærmere bestemmelsene om internkontroll følger av forskrift av 20. desember 2002 nr. 

731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 

Kommunens plikt til internkontroll kommer videre til uttrykk i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Det fremgår her at kommunens sørge for-ansvar 
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"innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift."  

Formålet med internkontrollforskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester og at helse- og omsorgslovgivningen etterleves gjennom krav til 

systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. Det nærmere innholdet 

i internkontrollen følger av § 4 i forskriften. Internkontroll angår virksomhetens systemer 

for ledelse og styring, og er et lederansvar. Organisering av tjenestetilbudet varierer. 

Kravet om å føre internkontroll omfatter likevel alle former for organisering. 

Internkontrollkravet gjelder både for kommunens overordnede styring av helse- og 

omsorgstjenesten og for den enkelte deltjeneste. 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 30. oktober 2015 på høring forslag til en ny 

forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. I forslaget til ny forskrift stilles 

det tydeligere krav til styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med 

forskriften er at den skal bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at helse- og omsorgslovgivningen 

etterleves. 

Forskriften er foreslått å skulle erstatte dagens forskrift om internkontroll i helse- og 

omsorgstjenesten. Særlig på fire punkter innebærer den nye forskriften en tydeliggjøring 

sammenlignet med internkontrollforskriften: 

 At internkontroll er en integrert og naturlig del av styringssystemet 

 Hvor ansvaret ligger på ulike nivå i kommunen og spesialisthelsetjenesten 

 Hva det innebærer at virksomheten skal planlegges, gjennomføres, evalueres og 

korrigeres 

 Innhold i krav om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet 

Målet med ny forskrift er at denne skal gi ansvarlige på de ulike nivåene i helse- og 

omsorgstjenesten et bedre verktøy med tydeligere og mer tjenestetilpassede krav. Dagens 

forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten stiller minimumskrav til 

innholdet i et styringssystem. Styringssystemet skal sikre at virksomheten etterlever krav 

i lov og forskrift, herunder krav til faglig forsvarlighet. Et styringssystem hvor 

etterlevelse av regelverk og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet står sentralt, handler blant annet om å skape en lærende 

organisasjonskultur.  

I henhold til forslaget er strukturen for ny forskrift knyttet til de fire elementene som er 

grunnleggende i et styringssystem, dvs. at virksomhetens aktiviteter skal, planlegges, 

gjennomføres, evalueres og korrigeres, jf. blant annet ovenfor om helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Forskriften beskriver og utdyper hva disse fire 

ulike elementene innebærer av oppgaver for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

Disse kravene vil gjelde for ansvarlige for virksomheter på ulike nivå.  

I dagens internkontrollforskrift fremgår det at det er ”den/de ansvarlige for virksomheten” 

som har ansvaret for internkontrollen. I forslaget til ny forskrift har departementet 

foreslått en justering av forskriftsteksten og at innholdet i bestemmelsen utdypes 
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nærmere. Departementet foreslo en bestemmelse som slår fast at det er den som har det 

overordnede ansvaret for virksomheten, som er ansvarlig for at det etableres og 

gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskriften og at 

medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. 

Arbeid med styringssystem er en kontinuerlig prosess som må tilpasses hver enkelt 

kommune. Kommunene er ulike i organisering, størrelse, intern ansvarsfordeling og 

kompetanse. Kommunens oppgaver er regulert i flere lover. Kommuneloven er 

rammeloven for kommunal virksomhet, mens andre lover pålegger kommunene oppgaver 

og regulerer hvordan oppgavene skal løses. 

Det er administrasjonssjefen i kommunen som har det overordnede ansvaret for 

styringssystemet i kommunen. Dette ligger i kommunelovens system. 

Administrasjonssjefen vil være ansvarlig for definering og oppfølging av blant annet 

styringssystemet langt ned i organisasjonen fordi hun eller han må sørge for at 

medarbeiderne forstår og følger opp slike oppgaver. 

Selv om kommuneloven legger ansvaret for styringssystemet på administrasjonssjefen, 

betyr dette likevel ikke at hun eller han skal ha oversikt over alt. Oppgaver innenfor 

styringssystemet vil i stor grad måtte delegeres, men samlet skal kjeden eller nettverket 

av ledere i kommunen danne et helhetlig styringssystem. 

I høringsforslaget ble det foreslått at ny forskrift skal inneholde flere direkte og indirekte 

krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Etter en helhetsvurdering 

har derfor departementet kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke er 

formålstjenlig å også foreslå lovendringer for ytterligere å tydeliggjøre krav til ledelse i 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Departementet viser også til Primærhelsetjenestemeldingens uttalelser om at helse- og 

omsorgstjenesten trenger et lederløft. Det fremgår at regjeringen vil styrke ledelsen på 

alle nivåer. Dette skal blant annet skje ved å øke tilgangen til relevante lederutdanninger. 

Ledelse er et innsatsområde både i Kompetanseløftet 2020 og regjeringens satsning på rus 

og psykisk helse. Som del av Kompetanseløftet 2020 kan én eller flere samarbeidende 

kommuner bestille skreddersydd lederutdanning for helse og omsorgssektoren. Det er 

videre etablert et samarbeid med spesialisthelsetjenesten om et topplederutdanningstilbud. 

Det legges til rette for at plasser på Nasjonalt topplederprogram i regi av Nasjonal 

ledelsesutvikling stilles til disposisjon for ledere i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. 

Departementet viser i forlengelsen av ovenstående også til det som i 

Primærhelsetjenestemeldingen er uttalt om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten, jf. meldingens side 81 hvor det blant annet heter:  

"Det er tidligere foreslått å innføre krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav 

gjennom endring i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Det ble foreslått at 

kravet bare skulle gjelde for de tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som i 

forskriften er omtalt som «pleie- og omsorgstjenester». Videre oppfølging av forslaget bør 

ses i sammenheng med en mer overordnet satsing på tiltak for økt kvalitet og kompetanse i 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen vil utrede om et krav om politisk 
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behandling bør rette seg mot både de prosedyrer som kommunen skal etablere for å sikre at 

brukerne får tjenester i tråd med forskriften, og innholdet i kvalitetskravene. Regjeringen 

vil også utrede om et krav om politisk behandling skal gjelde for alle de tjenester 

kommunen er forpliktet til å tilby etter helse- og omsorgstjenesteloven. Slike endringer av 

kvalitetsforskriften kan bidra til å sikre lokalpolitisk ansvarliggjøring. Dette vil også 

innebære at politisk nivå i kommunene indirekte vil måtte vurdere om kommunen har 

nødvendig kompetanse for å oppfylle pålagte kvalitets- og kompetansekrav." 

En ordning med lokalpolitisk behandling av kvalitets- og kompetansekrav i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten vil henge nært sammen med hvordan tjenestene 

ledes og de ulike nivåenes ledelsesansvar. Eventuelt forslag om å innføre en slik ordning 

med lokalpolitisk behandling av kvalitets- og kompetansekrav vil på ordinær måte bli 

sendt på høring.  

3.4.4 Administrative og økonomiske konsekvenser 

I dette punktet fremmes ikke forslag som får administrative og økonomiske konsekvenser. 

Når det gjelder konsekvenser knyttet til fastsettelse av ny forskrift om styringssystem i 

helse- og omsorgstjenesten, vises det til redegjørelsen for dette i departementets 

høringsnotat av 30. oktober 2015. 

3.5 Tydeliggjøring av ansvaret for pasient-, bruker- og 

pårørendeopplæring i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten 

3.5.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

I Primærhelsetjenestemeldingen understrekes det på side 109 at god sykdomsmestring 

forutsetter at pasienter og pårørende har tilstrekkelig kunnskap og praktiske ferdigheter til 

å endre livsstil i tråd med egne mål, vurdere forandringer i sykdomstilstanden og 

gjennomføre egen behandling. I forlengelsen av dette uttales det blant annet: 

"Pasientopplæring kan skje i form av en-til-en konsultasjon eller i grupper av brukere og 

pårørende med samme diagnose/problem. Etablering av primærhelseteam vil innebære en 

ny arena der viktig opplæringsbehov kan ivaretas på en bedre måte enn det som er tilfelle i 

dag. Både individuell opplæring og gruppetilbud kan ytes av sykepleier eller annet 

helsepersonell i et slikt team, eller det kan skje hos fastlegen, hos fysioterapeuten, i 

frisklivssentraler eller i et kommunalt lærings- og mestringssenter.  

Brukere besitter viktig erfaringskompetanse. Kommuner bør legge til rette for at denne 

kompetansen benyttes i kommunens opplæringstilbud ved å etablere samarbeid med 

brukerorganisasjoner om likemannsarbeid. Likemannsarbeid har en verdi i seg selv, 

samtidig som det hever både kvaliteten og kapasiteten i opplæringstilbudet.  

Pasient- og pårørendeopplæring bør inngå i et helhetlig forløp for brukere, pasienter og 

deres pårørende, på tvers av nivåene i helse- og omsorgstjenesten. Opplæringstilbudet for 

alle vanlige tilstander bør kunne gis i kommunene. For sjeldnere og mer spesialiserte 

tilstander må både opplæringen og erfaringskompetansen/likemannsarbeidet forankres i 

spesialisthelsetjenesten, i tråd med vanlige prinsipper for arbeidsdeling mellom nivåene.  
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Pasienter og brukere gir uttrykk for at det kommunale tilbudet i dag er mangelfullt. 

Flertallet av kommunene har ikke et strukturert og systematisk opplæringstilbud. Den 

opplæringen som skjer, skjer oftest som del av det individrettede tilbudet hos lege, 

fysioterapeut eller andre. Kommunene gir uttrykk for at de er enige i at det er viktig at 

pasient- og pårørendeopplæring settes i system, men anser ikke at dette i dag inngår i deres 

ansvar.  

Frisklivstilbud er en form for brukeropplæring. Formålet er å bistå til bedre levevaner og 

fremme fysisk og psykisk helse, primært gjennom veiledning og tilpassede tiltak for fysisk 

aktivitet, bedre kosthold og tobakksavvenning. Målgruppen er personer med økt risiko for 

eller begynnende utvikling av sykdom, uavhengig av diagnose. Tilbud og plan for 

oppfølging utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og brukere ut fra kunnskapsbaserte 

metoder for endring av levevaner. Det utvikles også tilbud til brukere med lettere psykiske 

lidelser. Tilbudet er kommunalt, ofte etablert gjennom frisklivssentraler. Brukere kan 

henvises med frisklivsresept fra fastlege, Nav eller andre eller de kan oppsøke tilbudet uten 

henvisning. (…). 

Erfaringer viser at lærings- og mestringstiltak som startes opp i sykehus ikke uten videre 

videreføres i kommunen. Dermed kan effekten av igangsatte tilbud i sykehus utebli. Det 

trengs sterkere vektlegging av at veiledning og opplæring skal være elementer i et helhetlig 

pasientforløp på linje med medisinsk behandling. Lovreguleringen av pasientopplæring er 

ulikt formulert i helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven, og kan 

oppfattes som svakere vektlagt for kommunene. For å sikre nødvendig pasient- og 

pårørendeopplæring vil regjeringen tydeliggjøre kommunenes plikt til å drive pasient- og 

pårørendeopplæring i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Mange kommuner er for små til selv å etablere gruppetilbud. Det bør da etableres 

interkommunale tilbud." 

3.5.2 Stortingets behandling av meldingen 

Ved Stortingets behandling av Primærhelsetjenestemeldingen har komiteen sluttet seg til 

viktigheten av at pasienter, brukere og pårørende i større grad tas med i beslutninger om 

egen behandling og mestring av eget liv, og at pårørende og frivillige bør få en større og 

tydeligere plass i helse- og omsorgstjenesten fremover, jf. Innst. 40 S (2015-2016) 

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 

helhet, side 7-8. Videre uttales det på innstillingens side 34-35 blant annet: 

"Komiteen legger vekt på at målet for tjenestene i møtet med brukere med risiko for, eller 

allerede etablert kronisk sykdom, er å avdekke dette tidsnok til at eventuelle muligheter til 

forebygging eller behandling ikke blir forringet. Målet må være å hjelpe brukeren til et best 

mulig liv, der denne opplever å mestre livet i tråd med egne mål, unngår forverring, 

komplikasjoner og innleggelser i sykehus, samt forblir i arbeid og er selvhjulpen lengst 

mulig. Brukerne bør få tjenestene de trenger, særlig de tjenestene de trenger ofte, så nærme 

der de bor som mulig. Den største delen av oppfølgingen og koordineringen bør bli 

ivaretatt av primærhelseteamet (fastlegen) i samarbeid med brukeren selv. 

Komiteen viser til at med god oppfølging i kommunene kan behovet for 

spesialisthelsetjenester reduseres ytterligere. Bruk av ny teknologi som telemedisinske 

konsultasjoner, eventuelt ambulante spesialisthelsetjenester, kan bidra til å flytte de 

spesialiserte tjenestene nærmere der pasientene bor og til å styrke kompetansen ved den 
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kommunale tjenesten. Alle som har behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten, skal 

fremdeles få det." 

3.5.3 Nærmere om Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om 

styrket pårørendestøtte 

Fremtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med brukere og pårørende. 

Det er et mål at pårørende skal få en større og tydeligere plass i helse- og 

omsorgstjenesten. Pårørende som tar vare på sine nærmeste, skal bli møtt av offentlige 

tjenester som arbeider sammen med dem, veileder og støtter dem og gir avlastning når det 

trengs. Ingen skal måtte påta seg omfattende omsorgsarbeid dersom de ikke ønsker det 

eller dersom de mener at kommunen vil kunne gi et bedre og mer forsvarlig 

tjenestetilbud. 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene skal samhandle med pårørende som har 

tyngende omsorgsoppgaver. Dette gjelder uavhengig av pårørendes livssituasjon, hvilken 

relasjon de har til den eller de som har behov for hjelp, eller om de er pårørende til barn, 

unge, voksne eller eldre. Kommunen har en plikt til å yte nødvendig og forsvarlig helse- 

og omsorgshjelp til alle som oppholder seg i kommunen. De pårørende er en mangeartet 

gruppe, og inkluderer alt fra pårørende til barn til barn som pårørende. Deres behov vil 

variere både ut fra hvilke behov deres nærmeste har og hvilken livsfase og livssituasjon 

de pårørende selv befinner seg i.  

I regjeringsplattformen har regjeringen uttalt at den vil styrke pårørendes situasjon 

gjennom bedre tilbud om avlastning, veiledning og en gjennomgang av støtteordningene 

for pårørende.  

I tråd med dette sendte Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2015 på høring et 

forslag om styrket pårørendestøtte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i form av 

forslag til en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven som skal pålegge 

kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende 

omsorgsarbeid gjennom å gi disse tilbud om nærmere bestemte tiltak og tjenester.  

I høringsnotatet vises det til at pårørende står for nesten halvparten av omsorgsoppgavene 

som ytes til brukerne i dag. Mange opplever imidlertid at denne innsatsen ikke 

anerkjennes. Å samle tiltakene rettet mot pårørende i en felles bestemmelse i helse- og 

omsorgstjenesteloven vil ikke bare være et virkemiddel for å sikre nødvendig 

pårørendestøtte, det vil også kunne bidra til å synliggjøre og anerkjenne pårørendes 

innsats. Pårørende eller nærpersoner til brukere av kommunale omsorgstjenester finnes i 

alle aldersgrupper, og har ulike relasjoner til den eller de som har behov for hjelp. 

Løsninger for pårørendestøtte må derfor ta utgangspunkt i at de pårørende er i ulike 

livssituasjoner og har ulike behov. Kommunene skal gi et tilbud som er samordnet med 

pårørendes innsats, og tilby nødvendig veiledning og avlastning for å forbedre pårørendes 

situasjon. 

Av pasient- og brukerrettighetslovens § 2-8 følger at "(D)e som har særlig tyngende 

omsorgsarbeid, kan kreve at den kommunale helse- og omsorgstjenesten treffer vedtak 

om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og hva tiltakene i tilfelle skal 
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bestå i." I høringsnotatet er det vist til at denne bestemmelsen ikke har noen motsvarende 

pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Med unntak av bestemmelsen om 

omsorgslønn, har helse- og omsorgstjenesteloven ingen bestemmelser som er uttrykkelig 

rettet mot pårørende. Det betyr at dagens regelverk i liten grad gir pårørende klarhet i 

eller veiledning om hvilken type hjelp de kan be om. Det betyr også at det kan være 

vanskelig for pårørende å klage over manglende tjenestetilbud. Departementet foreslo 

derfor å innføre en ny pliktbestemmelse om kommunens ansvar for pårørende. Det ble 

vist til at den nye bestemmelsen ville samle og tydeliggjøre kommunens ansvar overfor de 

som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Konkret ble det foreslått at dagens § 3-6 om 

omsorgslønn i helse- og omsorgstjenesteloven oppheves og erstattes med en ny 

bestemmelse om kommunens ansvar for pårørende som ble foreslått å lyde: 

"Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen kunne tilby 

nødvendig pårørendestøtte i form av  

1. Informasjon, opplæring og veiledning 

2. Avlastning 

3. Omsorgsstønad" 

Den nye bestemmelsen samler og tydeliggjør kommunens ansvar overfor de som har et 

særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunene pålegges å tilby nødvendig pårørendestøtte i 

form av avlastning, informasjon, opplæring og veiledning, og omsorgsstønad. Tiltakene 

som regnes opp i bestemmelsen er i all hovedsak en videreføring av dagens ordninger, og 

kommunen skal fortsatt ha rett og plikt til å foreta en vurdering av hva som nødvendig og 

forsvarlig tilbud til den enkelte. Forslaget medfører imidlertid at kommunen får en 

tydeligere plikt til å foreta en selvstendig vurdering av pårørendes behov, og fatte vedtak 

om tiltak. Dermed sikres at det samlede tjenestetilbudet som utformes, også ivaretar 

pårørendes behov. Samlet sett representerer derfor forslaget en ny og forbedret 

rettsstilling for pårørende. Departementet peker i forlengelsen av dette på det helt 

grunnleggende i at det må være brukerens ønske om pårørendeomsorg som ligger til 

grunn for kommunens plikt.  

Departementet tar sikte på å følge opp høringsforslaget gjennom en lovproposisjon til 

Stortinget. 

3.5.4 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

Av spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 nr. 4 fremgår uttrykkelig at sykehusene skal ivareta 

"opplæring av pasienter og pårørende." Om denne bestemmelsen er det i Ot.prp. nr. 10 

(1998-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m.m., punkt 3.8.6, side 65 blant annet 

uttalt: 

"Omlag en fjerdedel av den norske befolkning har en alvorlig kronisk lidelse. Av disse har 

noen flere kroniske sykdommer. Mennesker med kronisk sykdom må leve med denne 

resten av livet. Stadig flere mennesker får sykdommer som ikke kan helbredes eller fjernes. 

Disse må til daglig treffe kvalifiserte og tildels livsviktige vurderinger og avgjørelser om 

egen tilstand og behandling. Like viktig som god medisinsk behandling er derfor god 

opplæring og mestring av sykdommen. Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel 
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på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av 

livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utvikling av alvorlige 

komplikasjoner. (…). For alle med kronisk sykdom innebærer kunnskap og mestring en 

kilde til bedret livskvalitet. Ikke bare er helsegevinsten viktig, men også kontrollen 

pasienten gjenvinner over eget liv. 

Opplæringstilbudet til kronisk syke må baseres på tverrfaglig kunnskap og innsats fra flere 

grupper av helsepersonell, ofte fra flere spesialiteter som; leger, sykepleiere, 

fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, fotpleiere, psykologer m fl. Opplæringstilbudet må 

også inkludere ansatte i kommunehelsetjenesten når dette er nødvendig og ønskelig, jf 

spesialisthelsetjenestens plikt til veiledning. Mange kronisk syke opplever i dag at terskelen 

fra kommunehelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten er for høy, at de først henvises når 

komplikasjoner oppstår. Også samarbeid med pasientorganisasjoner vil være aktuelt. 

Pasientorganisasjoner kan i mange tilfeller besitte erfaring og kompetanse som er verdifull 

for opplæringsformålet. 

Videre er kunnskapsrike pasienter den beste garanti for sikring av kvalitet på 

helsetjenestene, fordi de både har vurderingskompetanse og kan formulere sine interesser 

og ønskemål for behandlingen. 

Økt innsats og utvikling av et godt opplæringstilbud til pasienter med kroniske sykdommer 

vil i tillegg til å øke pasienters livskvalitet, også gi helseøkonomiske gevinster ved en 

friskere og tryggere pasientbefolkning." 

Helse- og omsorgstjenesteloven har ingen slik generell bestemmelse som eksplisitt 

pålegger en plikt til opplæring av pasienter, brukere og pårørende. At den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten også må sørge for nødvendig opplæring av pasienter, brukere 

og pårørende fremgår imidlertid implisitt og indirekte av flere lovbestemmelser. 

Slik det fremgår av helse- og omsorgstjenestelovens formålsbestemmelse i § 1-1, er 

lovens formål i henhold til bestemmelsens nr. 1 blant annet å ”tilrettelegge for mestring 

av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne”. Dette vil kunne innebære at pasient- 

og brukeropplæring er nødvendig når kommunen skal oppfylle sine lovpålagte plikter 

etter loven. Likedan følger det av formålsbestemmelsens nr. 3 at lovens formål også er å 

”sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre”. Også dette kan forutsette nødvendig 

pasient- og brukeropplæring.  

Videre legger departementet til grunn at de fleste tjenesteelementer som er listet opp i 

loven § 3-2 første ledd kan innebære en plikt til å gi opplæring til pasient og pårørende.  

Mest tydelig kan dette inngå i bestemmelsens nr. 4 om at kommunen skal tilby 

”utredning, diagnostisering og behandling”. Forsvarlig behandling vil i mange tilfeller 

forutsette en viss opplæring av pasient eller bruker. Tilsvarende skal kommunen etter 

bestemmelsens nr. 5 tilby ”sosial, psykososial og medisinsk habilitering og 

rehabilitering”. Opplæring av pasient/bruker inngår normalt som en svært sentral del i de 

fleste former for habilitering og rehabilitering. Etter bestemmelsens nr. 6, bokstav b, skal 

kommunen også tilby personlig assistanse. Det fremgår at dette blant annet vil omfatte 

”praktisk bistand og opplæring og støttekontakt”. 

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 om helsefremmende og forebyggende arbeid 

fremgår det at kommunen ved ytelse av helse- og omsorgstjenester skal fremme helse og 
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søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal bl.a. skje ved 

opplysning, råd og veiledning. Av § 3-8 fremgår at praktisk bistand og opplæring som 

nevnt i § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav b), også skal kunne organiseres som brukerstyrt 

personlig assistanse.  

Departementet viser også til loven § 6-2 som regulerer krav til innhold i 

samarbeidsavtalene mellom regionalt helseforetak/helseforetak og kommunen. Av 

bestemmelsens første ledd nr. 2 fremgår at avtalen skal omfatte ”retningslinjer for 

samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings - 

og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester 

til pasienter med behov for koordinerte tjenester”. Det forutsettes altså her at kommuner 

skal ha noe tilbud om læring og mestring. 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1 fastslår at helsepersonelloven vil gjelde for alt 

personell som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven. I sin yrkesutøvelse vil 

personellet slik sett være underlagt helsepersonelloven § 4 og plikt til forsvarlig 

virksomhet. For en rekke tjenester omfattet av loven vil krav om forsvarlig yrkesutøvelse 

innebære en plikt for helsepersonellet til å sørge for at pasient, bruker eller pårørende får 

nødvendig opplæring. Opplæring inngår som nevnt som et svært sentralt element i mange 

former for behandling og også når det gjelder habilitering/rehabilitering. 

Av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 første ledd fremgår at pasient og bruker har 

rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Av andre ledd 

fremgår at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient og 

bruker. Også dette kan innebære plikt til opplæring. Av loven § 3-2 fremgår videre at 

pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og 

innholdet i helsehjelpen. Slik informasjon vil i svært mange tilfeller også kunne 

karakteriseres som opplæring. 

Departementet legger derfor til grunn at kommunene allerede i dag har en plikt til å sørge 

for nødvendig pasient- og brukeropplæring, enten ved at kommunene som sådan er pålagt 

oppgaver som innebærer slik opplæring eller ved at kommunalt ansatte (eller personell 

med avtale om å yte tjenester på vegne av kommunen) gjennom sin yrkesutøvelse er 

pålagt å gi slik opplæring. Kommunen er ansvarlig for at pasienter og brukere får det de 

har krav på etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, 

dvs. nødvendige helse- og omsorgstjenester av forsvarlig karakter. Kommunen må da 

også sørge for at når helse- og omsorgspersonell yter tjenester som kommunene etter 

loven er pålagt å sørge for, så må kommunene også sørge for at personellet gir 

tilstrekkelig opplæring til pasient/bruker dersom dette er en forutsetning for å yte 

forsvarlige tjenester. 

Mange brukere med kroniske lidelser behandles i dag i spesialisthelsetjenesten 

(poliklinisk) for sykdommer og tilleggskomplikasjoner som kunne vært ivaretatt i 

kommunen. Brukere med diabetes bør kunne utføre blodsukkermåling selv og avhengig 

av resultat iverksette nødvendige tiltak. Mange fastlegekontor har i dag tilknyttet 

sykepleiere med god kompetanse på oppfølging av brukere med kroniske sykdommer. 

Kommunenes frisklivssentraler (251 kommuner har slike) er i økende grad bemannet med 
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fagkompetanse på å ivareta brukere med kroniske sykdommer som trenger råd og 

veiledning i å leve med sin sykdom og mestre livet på en god måte. 

Ovenstående redegjørelse dreier seg primært om opplæring av pasient og bruker, samtidig 

som nødvendig informasjon og/eller opplæring i mange tilfeller vil måtte gis til en pasient 

eller brukers pårørende, for eksempel ved ytelse av helse- og omsorgstjenester til barn, 

psykisk utviklingshemmede eller demente eldre. Departementet viser i den forbindelse 

også til redegjørelsen under punkt 3.5.3 om høringsnotat om lovendringsforslag for 

styrket pårørendestøtte. Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til slik lovendring vil 

også dette innebære en tydeliggjøring av kommunens plikt til å sørge for 

pårørendeopplæring. 

Under henvisning til ovenstående redegjørelse mener departementet det ikke vil være 

strengt nødvendig å presisere kommunens plikt til å sørge for nødvendig opplæring av 

pasienter, brukere eller pårørende ved å innta en eksplisitt lovbestemmelse om dette i 

helse- og omsorgstjenesteloven. Departementet foreslår imidlertid å tydeliggjøre lovens 

formålsbestemmelse § 1-1 nr. 5 slik at ”opplæring” fremgår som et sentralt og selvstendig 

formål med loven. 

3.5.5 Forslag til lovregulering 

Departementet foreslår å tydeliggjøre kommunens plikt til å sørge for nødvendig 

opplæring av pasienter, brukere og pårørende ved å endre lovens formålsbestemmelse. 

Departementet foreslår etter dette at loven § 1-1 nr. 5 skal lyde (foreslått endring i 

kursiv): 

"sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, 

sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende,  samt sikre at tilbudet 

er tilpasset den enkeltes behov" 

3.5.6 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Under henvisning til ovenstående redegjørelse for gjeldende rett og begrunnelse for den 

foreslåtte endringen av lovens formålsbestemmelse, legger departementet til grunn at 

lovendringen i all hovedsak er en tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og at endringen 

derfor ikke vil innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for 

kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

3.6 Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å 

forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep 

3.6.1 Innledning 

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i 

Norge. Arbeidet mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er høyt prioritert av 

Regjeringen. 
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Det følger av både Primærhelsetjenestemeldingen og Tiltaksplanen mot vold og seksuelle 

overgrep (2014–2017) - En god barndom varer livet ut, at departementet vil vurdere om 

helselovgivningen bør tydeliggjøre helse- og omsorgstjenestens ansvar på systemnivå for 

å bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.  

3.6.2 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

Primærhelsetjenestemeldingen, som har fokus på vold i nære relasjoner og vold og 

seksuelle overgrep mot barn, omtaler vold og seksuelle overgrep som et alvorlig 

samfunns- og folkehelseproblem. Av innledningen til kapittel 25 på side 136 fremgår 

blant annet: 

"Bruk av vold er i strid med norsk lov og et angrep på grunnleggende menneskerettigheter. 

Dette gjelder også vold i nære relasjoner og vold som anvendes med den hensikt å oppdra 

barn."  

Videre fremgår det: 

"Vold og seksuelle overgrep påfører betydelig lidelse, og de helsemessige konsekvensene 

kan være omfattende og potensielt livstruende. Eksponering for vold og overgrep øker 

risikoen for posttraumatisk stressforstyrrelse, depresjon, rusproblemer, 

personlighetsforstyrrelser, andre psykiske og somatiske helseproblemer og sosiale 

problemer. Å bli utsatt for vold i oppveksten fører dessuten til økt risiko for å bli utsatt for 

vold senere i livet (Thoresen og Hjemdal 2014). Forskning viser at for barn kan det å være 

vitne til vold være like skadelig som å være direkte utsatt.  

I tillegg til de store konsekvensene for den enkelte, har vold også store 

samfunnsøkonomiske kostnader i form av økte behov for hjelpetiltak i skolen, psykisk og 

fysisk helsehjelp, barneverntiltak, samt hjelp fra krisesentertilbud, sosialhjelp og økte 

behov for politiressurser. En samfunnsøkonomisk analyse fra 2012 (Rasmussen m.fl.) 

anslår at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 mrd. kroner 

årlig (2010-kroner). God forebygging sparer samfunnet for store menneskelige og 

økonomiske kostnader, og er slik en investering i fremtiden." 

3.6.3 Stortingets behandling av meldingen 

I innstillingen til Primærhelsetjenestemeldingen, Innst. 40 S (2015-2016) Innstilling fra 

helse- og omsorgskomiteen om framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, 

omtales også vold og overgrep som samfunnsproblem. Under punkt 15.2 på side 38 viser 

en samlet komite blant annet til at "Redd Barna mener at vold og overgrep er et av Norges 

mest underkommuniserte samfunnsproblemer. Vold og seksuelle overgrep påfører 

betydelig lidelse, og de helsemessige konsekvensene kan være omfattende og potensielt 

livstruende. (...)."  

3.6.4 Gjeldende rett: 

3.6.4.1 Internasjonal regulering 

Norge har sluttet seg til en rekke internasjonale avtaler som forplikter staten til å beskytte 

egne borgere mot vold, overgrep og annen inhuman behandling. Den europeiske 
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menneskerettighetskonvensjonen fra 1950 artikkel 2 og 3 krever at retten til liv blir vernet 

ved lov, og forbyr tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.  

FNs Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner  fra 1979 

inneholder ikke bestemmelser som eksplisitt omhandler vold mot kvinner. I en 

hovedtilrådning har imidlertid FNs kvinnekomité gjort det klart at kjønnsbasert vold mot 

kvinner er et brudd med konvensjonsbestemmelsene, uavhengig av om bestemmelsene 

nevner vold eksplisitt.  

FNs konvensjon om barns rettigheter fra 1989 pålegger i artikkel 19 partene å treffe alle 

egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å 

beskytte barn mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, 

vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt 

misbruk, mens foreldre, verge eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.  

Konvensjonens artikkel 34 pålegger videre partene å beskytte barnet mot alle former for 

seksuell utnytting og seksuelt misbruk.  

Europarådets ministerkomité vedtok 12. juli 2007 en konvensjon om beskyttelse av barn 

mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Formålet med konvensjonen er å forebygge og 

bekjempe alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn, beskytte 

rettighetene til barn som er utsatt for slike overgrep og fremme nasjonalt og internasjonalt 

samarbeid mot slike overgrep. Europarådets ministerkomité vedtok videre 7. april 2011 

en konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære 

relasjoner. Formålet med denne konvensjonen er å forebygge og bekjempe alle former for 

vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, beskytte rettighetene til ofrene for slike 

overgrep og fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot overgrep.  

Begge konvensjoner er undertegnet av Norge og regjeringen tar sikte på å legge frem for 

Stortinget en proposisjon om samtykke til ratifikasjon av konvensjonene. 

3.6.4.2 Nasjonal regulering 

Helsepersonelloven  

Når helsepersonell avdekker at pasienter eller brukere er, eller kan være, utsatt for vold, 

utgjør kravene til forsvarlighet rammen for helsepersonellets ansvar og oppgaver knyttet 

til den enkelte pasient eller bruker, jf. helsepersonelloven § 4 første og andre ledd. 

Arbeidet skal utføres i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp 

som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 

situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal videre innrette seg etter sine faglige 

kvalifikasjoner, og innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig 

og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og 

samhandling med annet kvalifisert personell.  

Helsepersonellovens regler om taushetsplikt innebærer at "(H)elsepersonell skal hindre at 

andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold 

eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell", jf. 
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loven § 21. Helsepersonelloven og annen lovgivning åpner likevel for enkelte unntak fra 

taushetsplikten i nærmere bestemte situasjoner og på nærmere bestemte vilkår.  

Av loven § 22 fremgår at den som har krav på taushet kan samtykke til at taushetsbelagte 

opplysninger gjøres kjent for andre. Dersom helsepersonell får mistanke om at pasienter 

eller brukere er, eller kan være, utsatt for vold eller seksuelle overgrep, må personellet 

søke å avklare dette med pasienten/brukeren eller foresatte dersom det gjelder barn. Hvis 

det er tilfelle må personellet avklare om pasienten/brukeren samtykker til å gi 

opplysninger videre til for eksempel politiet eller andre deler av hjelpeapparatet.  

Av helsepersonelloven § 23 nr. 4 følger at taushetsplikten ikke er til hinder for at 

"opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det 

rettmessig å gi opplysningene videre." Hensynene og interessene som taler for å sette 

taushetsplikten til side, må veie vesentlig tyngre enn hensynene som taler for å bevare 

taushet. Unntaket omfatter i hovedsak truende farer eller situasjoner der det er fare for en 

skadevoldende handling, og gjelder i utgangspunktet ved fare for menneskers liv og helse. 

De vurderinger helsepersonell må foreta vil langt på vei være sammenfallende med de 

vurderinger som foretas i nødretts- og nødvergesituasjoner. Dersom helsepersonellet etter 

en konkret vurdering av den aktuelle situasjonen finner at bestemmelsens vilkår er 

oppfylt, får helsepersonellet en rett til å videreformidle taushetsbelagte opplysninger, selv 

om pasienten/brukeren ikke samtykker. 

Etter helsepersonelloven § 31 skal helsepersonell "varsle politi og brannvesen dersom 

dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom." Helsepersonell 

vil etter denne bestemmelsen kunne ha en plikt til å videreformidle taushetsbelagte 

opplysninger, uavhengig av om pasienten/brukeren samtykker eller ikke. I likhet med hva 

som gjelder etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 vil det i hovedsak være nødretts- og 

nødvergevurderinger som ligger til grunn for vurderingen av om opplysninger skal 

videreformidles eller ikke. Retten til å videreformidle taushetsbelagte opplysninger etter § 

23 nr. 4 vil inntre noe før plikten til å videreformidle taushetsbelagte opplysninger etter § 

31. Det stilles blant annet noe større krav til påregnelighet for at den skadevoldende 

hendelsen er i ferd med å skje, før plikten etter § 31 inntrer.  

Dersom helsepersonell får kjennskap til at pasienter eller brukere står i fare for å bl i utsatt 

for, eller har vært utsatt for, vold eller seksuelle overgrep, må helsepersonellet således 

vurdere om taushetsbelagte opplysninger kan eller skal videreformidles til for eksempel 

politiet eller andre deler av hjelpeapparatet. Helsedirektoratet og Politidirektoratet utga 

15. juli 2015 rundskrivet IS-9/2015 Helsepersonellets taushetsplikt – rett og plikt til å 

utlevere pasientopplysninger til politiet. Når det gjelder voldutøvelsessituasjoner uttales 

det blant annet på side 7: 

"Ved vold i nære relasjoner skal politiet varsles dersom helsetjenesten får melding og det er 

uavklart om gjerningspersonen fortsatt utøver vold (…). 

Hvis pasienten har fått behandling etter en voldsepisode og det ikke foreligger 

holdepunkter for at det dreier seg om gjentatt mishandling skal politiet i utgangspunktet 

ikke varsles. I etterkant av en voldsepisode er hovedregelen at politiet ikke skal få 

opplysninger om pasienten, skader eller lignende for sin etterforskning. Hvis det er 
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sannsynlig at det dreier seg om gjentatt mishandling, og særlig hvis barn er involvert, skal 

politiet varsles."  

Tilsvarende vurderinger må gjelde for seksuelle overgrep. 

Når det gjelder barn, har helsepersonell et særlig ansvar. Etter helsepersonelloven § 32 

andre ledd skal helsepersonell "av eget tiltak gi opplysninger til helse- og 

omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en 

slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade". For at plikten 

til å formidle opplysninger skal inntreffe må to vilkår være oppfylt. For det første må 

helsepersonellet ha grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler. For det andre 

må det være overveiende sannsynlig at kvinnens misbruk av rusmidler vil føre til barnet 

vil bli født med skade. Det følger av Helsedirektoratets rundskriv IS 8/2012 

Helsepersonelloven med kommentarer at helsepersonellet så langt det er mulig og 

hensiktsmessig bør informere pasienten før opplysninger videreformidles.  

Etter helsepersonelloven § 33 skal helsepersonell i sitt arbeid være oppmerksom på 

forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Når det er grunn til å tro at 

barn blir mishandlet i hjemmet, at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt 

eller et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, skal helsepersonell av eget 

tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten. Slike opplysninger skal helsepersonell også 

gi etter pålegg fra barneverntjenesten. Dersom vilkårene er oppfylt vil plikten til å 

videreformidle opplysninger til barneverntjenesten inntre uavhengig av om 

pasienten/brukeren samtykker eller ikke.  

Straffeloven 

Helsepersonellet har også en plikt etter straffeloven til å avverge visse særskilt opplistede 

straffbare volds- og overgrepshandlinger, jf. straffeloven § 196 første ledd første 

punktum: 

"Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom anmeldelse eller på 

annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da 

dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er 

eller vil bli begått. "  

Av bestemmelsens andre punktum fremgår at avvergeplikten gjelder en rekke opplistede 

straffbare handlinger, uten hensyn til taushetsplikten. 

Helsetilsynsloven, forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten og forslag om ny 

forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten 

Plikt til å opprette internkontrollsystem følger av helsetilsynsloven § 3 første ledd:  

"Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal etablere et internkontrollsystem for 

virksomheten og sørge for at virksomhet og tjeneste planlegges, utføres og vedlikeholdes i 

samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrifter." 

De nærmere krav til internkontroll følger av forskrift 17. januar 2013 nr. 61 om 

internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Forskriftens § 3 definerer internkontroll som 

systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, 
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utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og 

helselovgivningen.  

I oktober 2015 sendte Helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag om at dagens 

forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten skal erstattes av ny forskrift om 

styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås at en ny forskrift skal videreføre 

dagens forskrift samtidig som det skal gå tydeligere frem at internkontroll er en integrert 

og naturlig del av virksomhetens styringssystem. Virksomheter i helse- og 

omsorgstjenesten skal ha styringssystem som bidrar til faglig forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester, at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient - og 

brukersikkerhet og at helse- og omsorgslovgivningen etterleves. 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer den kommunale helse- og omsorgstjenestens 

ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder 

seg i kommunen, jf. loven § 3-1 første ledd. Kommunens ansvar innebærer plikt til å 

planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang 

og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. § 3-1 tredje ledd. 

Det følger av loven § 1-1 nr. 1 at lovens formål blant annet er å forebygge, behandle og 

tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Det følger 

videre av loven § 3-3 første ledd at kommunen ved ytelse av helse- og omsorgstjenester 

skal fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer.  

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige og kommunen har 

ansvar for å tilrettelegge tjenestene slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som 

utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og slik at tilstrekkelig 

fagkompetanse sikres i tjenesten, jf. loven § 4-1 første ledd bokstav c og bokstav d. Det 

følger videre av § 4-2 første ledd at enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven 

skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet.  

Spesialisthelsetjenesteloven 

Det fremgår av spesialisthelsetjenesteloven at staten har det overordnede ansvaret for at 

befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste, mens det regionale helseforetaket skal 

sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys 

spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 og § 

2-1 a første ledd. De regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for at det tilbys 

spesialisthelsetjenester innebærer en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 

korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav 

fastsatt i lov eller forskrift, jf. § 2-1 a tredje ledd. 

Av loven § 1-1 nr. 1 fremgår at et av lovens særlige formål er å fremme folkehelsen og å 

motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning. Det følger videre av loven § 2-1 a 

andre ledd at de regionale helseforetakene skal sørge for at helseinstitusjoner som de eier, 
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eller som mottar tilskudd fra de regionale helseforetakene til sin virksomhet, bidrar til å 

fremme folkehelsen og forebygge sykdom og skade. 

Helsetjenestene som tilbys eller ytes skal være forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal 

tilrettelegge sine tjenester slik at personell som ufører tjenestene, bli i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et 

helhetlig og koordinert tjenestetilbud, jf. loven § 2-2. Det følger videre av § 3-4 a at 

enhver som yter helsetjenester etter loven, skal sørge for at virksomheten arbeider 

systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Tannhelsetjenesteloven 

Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i 

rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. 

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, jf. 

tannhelsetjenesteloven § 1-1 første og andre ledd.  

Tannhelsetjenesteloven har gjennomgående et forebyggende preg. Formålsbestemmelsen 

i § 1-2 pålegger fylkeskommunen å fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin 

tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebygging og behandling. Videre følger det blant 

annet av loven § 1-3 første ledd at den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig 

og oppsøkende tilbud til barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18, 

psykisk utviklingshemmede og enkelte grupper av eldre, langtidssyke og uføre i 

institusjon og hjemmesykepleie.  

Fylkeskommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, 

tannhelsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov 

eller forskrift, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3a. 

For nærmere redegjørelse for tannhelsetjenesteloven vises det til høringsnotatet kapittel 5.  

3.6.5 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

Av Primærhelsetjenestemeldingen punkt 25.2 side 139 fremgår det at regjeringen vil 

igangsatte et arbeid med å vurdere om helselovgivningen bør tydeliggjøre helse- og 

omsorgstjenestens ansvar på systemnivå for å bidra til å avdekke og avverge vold og 

seksuelle overgrep. Videre uttales det: 

"Dagens regulering av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å bidra til beskyttelse mot 

vold og overgrep er på systemnivå overordnet og generell. Formålet er å se på om 

lovendringer kan bidra til at kommuner og helseforetak får en klarere og mer konkretisert 

plikt til å bidra til at vold og seksuelle overgrep blir avdekket og avverget. Det skal 

vurderes om lovendringer kan bidra til at tjenestene utvikler en kultur hvor arbeidet med å 

avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep blir en mer naturlig del av det å yte helse- 

og omsorgstjenester."  
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3.6.5.1 Helse- og omsorgstjenesten i særlig posisjon til å forebygge, avdekke og 

avverge 

Det er mange instanser og tjenester som har et ansvar for å handle dersom de får mistanke 

om at noen blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Helse- og omsorgstjenestene 

kommer likevel i en særlig posisjon til å kunne handle, fordi de kommer i nær kontakt 

med en stor andel av befolkningen som kan ha vært utsatt for, eller kan stå i fare for å bli 

utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Gjennom de mange ulike helse- og 

omsorgstjenestene som tilbys, blant annet tjenestene som tilbys gjennom 

fastlegeordningen, helsestasjons- og skolehelsetjenestene, legevaktordningen og 

tannhelsetjenesten1, kommer helse- og omsorgstjenestene i en særlig posisjon til å kunne 

forebygge, avdekke, avverge, intervenere tidlig i problemforløp og sørge for iverksetting 

av tiltak eller henvise til andre instanser.  

På tross av denne posisjonen er det en utfordring for helse- og omsorgstjenestene å fange 

opp det som ikke er de åpenbare og klare tilfellene. At noen utsettes for vold og seksuelle 

overgrep er ikke alltid umiddelbart synlig for andre. Temaet er tabubelagt, og forbundet 

med fortielse, skyld og skam. I tillegg kan symptomene på volds- og traumeerfaring ha 

likheter med andre erfaringer eller lidelser. Det kan også være utfordringer knyttet til å 

følge opp pasienter og brukere. Vanskelige vurderingstema og dilemma kan stille de som 

yter helse- og omsorgstjenester overfor krevende situasjoner. 

Det er en uttalt oppfatning at vold og seksuelle overgrep i for liten grad avdekkes av 

helse- og omsorgstjenestene og at informasjon om dette i for liten grad videreformidles ti l 

politiet og barnevernet.  

Når det gjelder helse- og omsorgstjenestens meldinger til barnevernet har Helsetilsynet 

gitt uttrykk for at det er et gjennomgående problem at terskelen for å melde er for høy. 

Det vises i denne forbindelse til Helsetilsynets rapport 2/2014 Helsepersonells 

opplysningsplikt til barnevernet. På side 9 fremgår det at:  

"(D)et er et gjennomgående problem at terskelen for å melde er for høy for de fleste. Det 

gjelder også helsepersonell. (...)"  

Det fremgår videre: 

"Vår gjennomgang av tilsynssaker viser at tilsynsmyndigheten har behandlet få saker om at 

helsepersonell ikke hadde sendt bekymringsmelding til barnevernet. Selv om antallet saker 

                                                 
1 I denne sammenheng kan det nevnes at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten gjennom jevnlige 

innkallinger til tannhelseundersøkelser, møter barn og unge. Tannhelsepersonell arbeider i sterk belysning, 

noe som gjør det lettere å observere skader i munnhule, ansikt, hals og hode. I forbindelse med Stortingets 

behandling av Prop. 1 S (2009-2010), jf. Innst. 11 S (2009-2010), traff Stortinget følgende vedtak:  

"Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres gode rutiner ved den offentlige tannh elsetjenesten 

slik at mistanke om omsorgssvikt rapporteres til rette myndighet."  

 

Helsedirektoratet har i samarbeid med Barneombudet og relevante fagmiljøer bidratt til at det er etablert 

rutiner i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i alle fylker. Helsedirektoratet vil i løpet av 2016 

ferdigstille en nasjonal faglig retningslinje om tannhelsetjenester til barn og unge.  
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var få, var innholdet i sakene svært alvorlig. Det handlet om barn som hadde levd med 

omsorgssvikt eller overgrep i lang tid, ofte flere år. Mange helsepersonell hadde vært 

involvert uten å informere barnevernet." 

I samme rapport side 28-29 vises det videre til en kartlegging av opplysningsplikten til 

barnevernet fra helsetjenesten, gjennomført av Fylkesmannen i Oppland i 2011. 

Fylkesmannen fant blant annet at det var store variasjoner mellom kommuner og mellom 

de ulike helsetjenestene i antall bekymringsmeldinger og at det var grunn til å være 

bekymret for en underrapportering fra helsesektoren. 

Helse- og omsorgstjenestenes særlige posisjon tilsier at tjenestene i større grad enn i dag 

bør fange opp pasienter og brukere som kan ha vært utsatt for, eller kan stå i fare for å bli 

utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Det følger av både Et liv uten vold - 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 og En god barndom varer livet ut – 

Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017), 

at regjeringen er i ferd med å gjennomføre en rekke tiltak som vil kunne bidra til dette. 

Samtidig tilsier dagens situasjon at det også vurderes om endringer i helselovgivningen er 

et virkemiddel som vil kunne bidra til at vold og seksuelle overgrep i større grad blir 

forebygget, avdekket og avverget av helse- og omsorgstjenestene.   

3.6.5.2 Et ansvar for det enkelte helsepersonell, men også et ansvar for ledelsen 

for helse- omsorgstjenestene 

Som det fremgår av punkt 3.6.4.2 er helse- og omsorgstjenestene allerede i dag pålagt 

ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Ansvar er lagt 

både på det enkelte helsepersonell (se omtalen under overskriftene helsepersonelloven og 

straffeloven) og på helse- og omsorgstjenestene (se omtalen under overskriftene helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven).  

Selv om det enkelte helsepersonell i forbindelse med ytelse av helse- og omsorgstjenester 

har et viktig individuelt ansvar for å fange opp og følge opp pasienter og brukere som kan 

ha vært utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep, har 

altså også tjenestene som sådan et viktig ansvar for å sørge for at dette skjer.  

Det er imidlertid en utfordring at ledelsen for tjenestene tar et for lite ansvar for dette. I 

Helsetilsynets rapport 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet, uttales det 

blant annet følgende på side 51.  

"Rapportene fra fylkesmennenes tilsyn, hvor helsepersonells opplysningsplikt til 

barnevernet var omtalt i begrunnelsen for påpekte lovbrudd, viste mangelfull ledelse og 

styring. (…). I flertallet av disse tilsynene ble det avdekket at virksomhetene hadde 

mangler ved sin internkontroll. Virksomhetene hadde ikke et styringssystem som sikret at 

de ansatte hadde nødvendig opplæring i reglene om opplysningsplikt og unntak fra 

taushetsplikten. Virksomhetene manglet eller hadde mangelfulle rutiner for når og hvordan 

meldinger skulle sendes, og ledelsen etterspurte ikke meldinger til barnevernet. De foretok 

heller ikke gjennomgang av melderutiner for å avdekke eventuell svikt i oppfølgingen av 

rutinen. Det ble således tilfeldig og opp til det enkelte helsepersonell om og når det sendte 

bekymringsmelding til barnevernet.  

Som ledd i tilsynene med legevakt ble det gjennomgått en del journaler. I ett tilsyn viste 

journalgjennomgangen at helsepersonellet hadde oppmerksomhet på opplysningsplikten, 
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og at de hadde sendt meldinger til barnevernet. I ett annet tilsyn viste 

journalgjennomgangen flere eksempler på hodeskader hos barn under ett år hvor 

skadeomfang og årsaksforhold ikke hadde ført til vurdering av mulig påført skade.  

Gjennomgangen av revisjonsrapportene viste at ledere ved mange virksomheter ikke hadde 

implementert helsepersonells opplysningsplikt godt nok i virksomheten. (…)."  

Av rapporten side 27 fremgår videre: 

"I 2008 gjennomførte landets fylkesmenn og Helsetilsynet i fylkene i fellesskap tilsyn med 

kommunenes samarbeid om tjenester til utsatte barn. Kommunenes tilrettelegging og 

oppfølging av samarbeid mellom barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i skolepliktig 

alder, og til ungdom i alderen 18–23 år, ble undersøkt i til sammen 114 kommuner.  

(...) 

I 13 av tilsynsrapportene var ulike sider ved opplysningsplikten til barnevernet omtalt i 

begrunnelsen for at det ble konkludert med lovbrudd. I rapportene framkom det at de 

kommunale tjenestene hadde ulik oppfatning av når opplysningsplikten til barnevernet 

inntraff. Det var uklarheter om terskel for når melding skulle sendes og det var uklart hvem 

som hadde ansvar for å sende melding. Det var eksempler på bekymringer rundt barn, hvor 

det ble dokumentert at bekymringen ble drøftet anonymt med barneverntjenesten. Til tross 

for at det var konkludert med at melding burde sendes til barnevernet, ble slik melding ikke 

sendt.  

I noen tilsynsrapporter framkom det at kommunen manglet systematisk opplæring om 

taushetsplikt, opplysningsplikt til barnevernet og bruk av samtykke. Det var også 

tilsynsrapporter som viste at kommunens ledelse ikke etterspurte meldinger til barnevernet, 

og heller ikke foretok noen gjennomgang av melderutinene for å avdekke eventuell svikt i 

oppfølging av rutinene.  

Tilsynet viste at mange kommuner burde legge bedre til rette for, og følge opp at meldinger 

ble gitt, når det var grunnlag for det. (…)."  

For at helsepersonellet skal settes i best mulig stand til å ta ansvaret for å forebygge, 

avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep ved ytelsen av helse- og 

omsorgstjenestene, er det viktig at alle nivå innenfor tjenestene er seg dette ansvaret 

bevisst og legger best mulig til rette for at helsepersonellet skal kunne fylle oppgaven. 

Det er ikke minst viktig at ledelsesnivået innenfor tjenestene ser på dette ansvaret som 

viktig og både planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer ut i fra det.  

Selv om ansvaret allerede ligger også på ledelsen for helse- og omsorgstjenestene, utledes 

ansvaret i dag av overordnede bestemmelser i tjenestelovene. Innføring av bestemmelser 

som tydeliggjør ansvaret for å bidra til å bekjempe utvalgte spesielle problemer, vil 

imidlertid innebære innføring av bestemmelser for dette som er mer konkretiserte enn de 

øvrige mer overordnede bestemmelsene.  I lys av at vold og seksuelle overgrep er et 

alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, samt at det er behovet for at ledelsen for 

tjenestene tar et større ansvar på dette området, mener departementet likevel at det bør 

vurderes om ansvaret bør fremgå tydeligere av egne konkrete bestemmelser i 

tjenestelovene. 
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3.6.5.3 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet foreslår at det innføres en ny bestemmelse i henholdsvis helse- og 

omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. 

Bestemmelsene foreslås å omfatte: 

 Ansvar for å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være 

utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. 

 Ansvar for å legge til rette for at tjenestene blir i stand til å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep  

Det beror på en totalvurdering hva som forstås med vold. Omstendigheter rundt 

handlingen, særlig graden av voldsomhet og handlingens krenkende karakter, er sentrale 

ved vurderingen. Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold som kan gi uttrykk 

for ulike maktkonstellasjoner og undertrykkingsmekanismer og som kan finne sted i ulike 

nære relasjoner. Vold i nære relasjoner omfatter også tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse2.  Seksuelle overgrep omfatter ulike former for seksuelle handlinger 

utført mot en annen person herunder samleie, seksuell omgang, seksuell handling og 

seksuell atferd.  

Selv om forslaget gjelder vold og seksuelle overgrep generelt, har det trolig størst 

relevans relatert til den tabubelagte skjulte volden i nære relasjoner og de generelt 

tabubelagte seksuelle overgrepene mot alle grupper, men særlig mot barn og andre særlig 

sårbare grupper. 

Hva som ligger i å avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep er relativt klart. Det 

som kan fremstå som noe mindre klart definert er hva som ligger i å forebygge vold og 

seksuelle overgrep. Vold og seksuelle overgrep forebygges klart gjennom avdekking og 

tidlig intervensjon. Identifisering av personer utsatt for vold eller seksuelle overgrep eller 

personer som står i fare for å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep, er første skritt i 

prosessen for å forebygge ytterligere vold og seksuelle overgrep og for å hjelpe utsatte. 

Bestemmelsene vil bli en tydeliggjøring med hensyn til vold og seksuelle overgrep av et 

ansvar som også i dag følger av de tre tjenestelovene. Ansvaret legges på henholdsvis 

kommunen i helse- og omsorgstjenesteloven, de regionale helseforetakene i 

spesialisthelsetjenesteloven og fylkeskommunen i tannhelsetjenesteloven. Formålet med 

forslaget er å tydeliggjøre ledelsen for helse- og omsorgstjenestenes ansvar for å bidra til 

at vold og seksuelle overgrep blir forebygget, avdekket og avverget ved ytelse av helse- 

og omsorgstjenester. 

Forslaget til ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven foreslås plassert i helse- og 

omsorgstjenesteloven kapittel 3 om kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 

som ny § 3-3a. Når det gjelder vold og seksuelle overgrep vil denne bestemmelsen 

tydeliggjøre det ansvaret som også følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 første 

                                                 
2 Det vises til Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensinger av unges 

frihet (2013-2016). Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en ny fireårig handlingsplan på 

området. 
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ledd om helsefremmende og forebyggende arbeid, § 4-1 første ledd c om forsvarlighet og 

§ 3-1 tredje ledd om kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester. 

Forslaget til ny bestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven foreslås plassert i 

spesialisthelsetjenesteloven kapittel 2 om ansvarsfordeling og generelle oppgaver som ny 

§ 2-1f. Når det gjelder vold og seksuelle overgrep vil denne bestemmelsen tydeliggjøre 

det ansvaret som også følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a annet og tredje ledd 

om de regionale helseforetakenes ansvar og § 2-2 om forsvarlighet. 

Det følger av høringsnotatets kapittel 5 at ansvaret for tannhelsetjenesten foreslås overført 

fra fylkeskommunen til kommunen. I henhold til forslaget skal dagens 

tannhelsetjenestelov oppheves fra 1. januar 2020 og fra det tidspunkt skal kommunens 

ansvar for tannhelsetjenester inkluderes i helse- og omsorgstjenesteloven. Frem til dette 

tidspunkt skal tannhelsetjenesten fortsatt være fylkeskommunens ansvar og det foreslås 

derfor at bestemmelsen også innføres i tannhelsetjenesteloven. Forslaget til ny 

bestemmelse i tannhelsetjenesteloven foreslås plassert i tannhelsetjenesteloven kapittel 1 

med de alminnelige bestemmelser som ny § 1-3c. Når det gjelder vold og seksuelle 

overgrep vil denne bestemmelsen tydeliggjøre det ansvaret som også følger av 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 a om tilrettelegging. 

Når ansvaret legges på kommunen betyr det kommuneledelsen, som har det overordnede 

ansvaret for helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Det vil si at det er 

administrasjonssjefen (rådmannen) og kommunestyret som er de øverste ansvarlige. 

Kommunen (kommunestyret og administrasjonssjefen) kan delegere myndigheten, men 

ikke ansvaret den er pålagt i lov. Når kommunen får ansvar for å legge til rette, betyr det 

at kommunen får ansvar for å legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand 

til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep både når kommunen selv 

yter tjenesten og når tjenesten ytes av andre offentlige eller private tjenesteytere som 

kommunen inngår avtale med, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, femte ledd.  

Kommunene står i stor grad fritt til hvordan de vil organisere tjenestene. Kommunen må 

uansett påse at det legges til rette for dette helt fra øverste nivå innenfor 

kommuneadministrasjonen og videre at det legges til rette for dette på de forskjellige 

tjeneste- og virksomhetsnivåene innenfor helse og omsorgtjenesten. Graden av 

tilrettelegging som er nødvendig vil avhenge av hvilke tiltak som må til på det enkelte 

nivå for å bidra til at vold og seksuelle overgrep blir forebygget, avdekket og avverget 

ved ytelse av tjenestene. 

Når ansvaret legges på de regionale helseforetakene betyr det ledelsen for det enkelte 

regionale helseforetaket, som har det overordnede ansvaret innenfor foretakets regionale 

ansvarsområde. Det vil si at det er daglig leder for det enkelte regionale helseforetaket, 

samt styret for det enkelte regionale helseforetaket som er de øverste ansvarlige.  Når de 

regionale helseforetakene får ansvar for å legge til rette, betyr det at de regionale 

helseforetakene får ansvaret for å legge til rette for at spesialisthelsetjenesten blir i stand 

til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep, både når tjenester ytes av 

helseforetak det regionale helseforetaket selv eier og når tjenester ytes av 

helseinstitusjoner som mottar tilskudd til virksomheten fra de regionale helseforetakene. 
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Helseinstitusjoner som mottar tilskudd til virksomheten omfatter også de 12 ideelle 

institusjonene med driftsavtale, som i lang tid har vært ansett som en integrert del av den 

statlige spesialisthelsetjenesten.  

De regionale helseforetakene må påse at det legges til rette for dette helt fra øverste nivå 

innenfor helseforetaket og videre at det legges til rette for dette på de forskjellige tjeneste 

og virksomhetsnivåene innenfor spesialisthelsetjenesten. Graden av tilrettelegging som er 

nødvendig vil også her avhenge av hvilken tilrettelegging som må til på det enkelte nivå 

for å bidra til at vold og seksuelle overgrep skal blir forebygget, avdekket og avverget ved 

ytelse av tjenestene. 

Når ansvaret legges på fylkeskommunen betyr det fylkeskommunens ledelse. Det vil si at 

det er fylkeskommunens administrative leder, fylkesrådmannen og fylkestinget som er de 

øverste ansvarlige. Når fylkeskommunen får ansvaret for å legge til rette, betyr det at 

fylkeskommunen har ansvar for å legge til rette for at den offentlige tannhelsetjenesten 

blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep både når 

fylkeskommunens ansatte selv yter offentlige tannhelsetjenester og når de ytes av 

privatpraktiserende tannleger, som har inngått avtale med fylkeskommunen, jf. 

tannhelsetjenesteloven § 1-1, tredje ledd. 

For at ledelsen for helse- og omsorgstjenestene skal kunne legge til rette for at tjenestene 

blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep ved ytelse av 

tjenester, er det en forutsetning at ledelsen har særlig oppmerksomhet rettet mot at 

pasienter og brukere kan være utsatt for eller kan stå i fare for å bli utsatt for vold eller 

seksuelle overgrep. Ledelsen må ha særlig oppmerksomhet rettet mot vold og seksuelle 

overgrep som et alvorlig samfunnsproblem som tjenestene har et ansvar for å bidra til å 

avhjelpe i tilknytning til ytelse av helse- og omsorgstjenester. Ledelsen må videre ha 

særlig oppmerksomhet rettet mot tjenestenes utfordringer knyttet til å fange opp tilfellene 

og følge dem opp.  

Det er viktig med god forankring av denne utfordringen i tjenestenes ledelse, som er de 

som sitter med et samlet ansvar for tjenestene som leveres. Erfaring tilsier dessuten at 

særlig oppmerksomhet rettet mot en utfordring på ledelsesnivå vanligvis bidrar til økt 

oppmerksomhet også nedover i tjenestenivåene.  

Overgrepsutsatte som oppsøker helse- og omsorgstjenestene er avhengige av å møte 

personell som er oppmerksomme, kompetente, trygge og handlingsdyktige. Et ansvar for 

å legge til rette for at tjenestene blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og 

seksuelle overgrep ved ytelse av helse- og omsorgstjenester må derfor blant annet omfatte 

å legge til rette for: 

 At helsepersonellet som skal yte tjenestene har grunnleggende kunnskap og 

kompetanse om vold og seksuelle overgrep, herunder om hvordan det kan avdekkes 

og følges opp. Dette omfatter blant annet å kartlegge kompetansebehov og rekruttere 

personell med nødvendig kompetanse. Det omfatter videre å legge til rette for at 

personellet får tilstrekkelig opplæring og etterutdanning. 

 At tjenestene er organisert slik at helsepersonellet som skal yte tjenestene faktisk 

settes i stand til å avdekke forhold som kan tilsi at pasienter el ler brukere står i fare 



Side 58 av 301 

for å bli utsatt for eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep og å følge det 

opp. Dette omfatter blant annet å legge til rette for at tjenestene er organisert slik at 

de har tilstrekkelig med tid og ressurser til oppgavene og at de har godt forankrede 

rutiner for avdekking og oppfølging. 

 At helsepersonellet som skal yte tjenestene oppfyller plikten til å gi opplysninger til 

helse- og omsorgstjenesten etter helsepersonelloven § 32, plikten til å gi opplysninger 

til barneverntjenesten etter helsepersonelloven § 33, plikten til å varsler nødetatene 

etter helsepersonelloven § 31 og oppfyller avvergelsesplikten etter straffeloven § 196, 

når vilkårene for dette foreligger. Dette omfatter blant annet å legge til rette for:  

 At helsepersonell som skal yte tjenestene har grunnleggende kunnskap om 

innholdet i gjeldende regelverk om rett og/eller plikt til å gi opplysninger  

 At tjenestene har gode rutiner for hvordan opplysninger skal gis og at rutinene er 

godt kjent for helsepersonellet. 

 At helsepersonellet i aktuelle tilfeller kan søke råd og veiledning i systemet for å 

avgjøre om rett eller plikt til å gi opplysninger foreligger.  

 At det løpende holdes overordnet oversikt over omfanget av meldinger til helse- 

og omsorgstjenesten, barneverntjenesten og varsel til nødetatene. Ved behov må 

ledelsen etterspørre mer informasjon og iverksette korrigerende tiltak. 

Et ansvar for å legge til rette for at tjenestene blir i stand til å  forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep, medfører at det å legge til rette for dette må inngå i 

planleggingen, gjennomføringen, evalueringen og korrigeringen av virksomheten. Det 

følger både av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd og 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a tredje ledd og av kravet om internkontroll etter 

helsetilsynsloven § 3. Når det gjelder de nærmere kravene til internkontroll, vises det til 

omtalen under punkt 3.6.4.2 om helsetilsynsloven, forskrift om internkontroll i helse- og 

omsorgstjenesten og forslag til ny forskrift om styringssystem i helse- og 

omsorgstjenesten. 

I Primærhelsetjenestemeldingens punkt 25.2, side 138, understrekes nødvendigheten av å 

få til et arbeid som bidrar til forandring: 

"Omfanget av vold og seksuelle overgrep er så stort og konsekvensene så omfattende at det 

er nødvendig å løfte problemet høyere på agendaen enn det som har vært tilfelle til nå og få 

til et arbeid som bidrar til forandring. Regjeringen ser det som særlig graverende når vold 

rammer barn og andre sårbare grupper, og vil sørge for en forsterket innsats i arbeidet med 

å bekjempe vold og undertrykking. (…)."  

Kombinasjonen av at vold og seksuelle overgrep er et alvorlig samfunns- og 

folkehelseproblem med store mørketall, samt at helse- og omsorgstjenestene står i en 

særlig posisjon til å bidra til endring, tilsier etter departementets mening at det bør 

innføres nye bestemmelser som tydeliggjør ansvaret for å bidra til at vold og seksuelle 

overgrep blir forebygget, avdekket og avverget ved ytelse av helse- og omsorgstjenester. 

Etter departementets syn vil innføring av bestemmelser som tydeliggjør ledelsen for 

helse- og omsorgstjenestenes ansvar, kunne bidra til en styrket bevissthet rundt og økt 

ansvarlighet knyttet til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep ved 

ytelse av helse- og omsorgstjenester. Etter departementets vurdering vil bestemmelsene 
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kunne føre til en større ansvarliggjøring på alle nivå innenfor tjenestene, fra øverste 

ledelse av helse og omsorgstjenestene, via ledelsen for de forskjellige tjenester og 

virksomheter til det enkelte helsepersonell som er i direkte møte med pasienter og 

brukere. Bestemmelsene vil videre kunne bidra til utvikling av en kultur hvor arbeidet 

med å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep blir en mer natur lig og 

integrert del av det å yte helse- og omsorgstjenester. 

3.6.6 Forslag til lovregulering 

I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. foreslås ny § 3-3a Som skal lyde: 

§ 3-3 a Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 

overgrep 

Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og 

brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller 

seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette for at helse- og 

omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 

overgrep. 

I lov om spesialisthelsetjenester m.m. foreslås ny § 2-1f som skal lyde: 

§ 2-1 f De regionale helseforetakenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og 

seksuelle overgrep  

De regionale helseforetakene skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at 

pasienter kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller 

seksuelle overgrep. De regionale helseforetakene skal legge til rette for at 

spesialisthelsetjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og 

seksuelle overgrep.  

I lov om tannhelsetjenesten foreslås ny § 1-3c som skal lyde: 

§ 1-3 c Fylkeskommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og 

seksuelle overgrep  

Fylkeskommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter kan 

være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. 

Fylkeskommunen skal legge til rette for at den offentlige tannhelsetjenesten blir i 

stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. 

3.6.7 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Lovforslagene tydeliggjør kommunens, de regionale helseforetakenes og 

fylkeskommunens ansvar for å legge til rette for at tjenestene skal bli i stand til å 

forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Lovbestemmelsene vil kunne 

bidra til bedre etterlevelse av ansvaret som allerede ligger i eksisterende lovverk.  

Lovendringene presiserer gjeldende rett og antas derfor ikke å ha økonomiske og 

administrative konsekvenser av betydning. Departementet legger til grunn at etterlevelsen 
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av lovbestemmelsene følges opp innenfor gjeldende ressursrammer i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten, i spesialisthelsetjenesten og i tannhelsetjenesten. 

4 Etablering av forsøksordning hvor større kommuner kan 

få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS) 

4.1 Innledning - bakgrunn 

Departementet redegjør i dette kapitlet for etablering av en forsøksordning som innebærer 

at kommuner kan få ansvar for å drifte disktrikspsykiatriske sentre på vegne av et 

regionalt helseforetak som fortsatt skal beholde det lovpålagte sørge for-ansvaret. Som 

det vil fremgå må beskrivelsen av forsøksordningen sees i sammenheng med flere 

vedlegg som er inntatt mot slutten av høringsnotatet. I disse vedleggene er det blant annet 

inntatt utkast til kommunale forskrifter om deltagelse i forsøksordningen og utkast til 

avtale som partene skal forhandle om, dvs. aktuelle regionale helseforetak og en 

kommune eller kommuner i samarbeid.  

4.2 Nærmere om forslaget i Oppgavemeldingen 

I Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner 

(Oppgavemeldingen) er det på side 43 og 44 redegjort for dagens oppgavefordeling 

mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det 

gjelder henholdsvis psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Videre er det redegjort for 

organisering av og arbeidsoppgaver for de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). 

Departementet viser i den forbindelse til høringsnotatets punkt 4.4.1 hvor det er inntatt en 

tilsvarende redegjørelse som bakgrunn for departementets forslag. 

På bakgrunn av ovennevnte redegjørelse er det i Oppgavemeldingen uttalt følgende på 

side 44 og 45: 

"En omfattende omstilling av psykisk helsevern ble iverksatt gjennom Opptrappingsplanen 

for psykisk helse (1998 – 2008). Hovedelementer i planen var DPS-utbyggingen og 

generell omlegging fra døgn- og institusjonsbehandling til større innslag av polikliniske og 

ambulante tjenester, under målet om å nå flere med et bedre tilbud tilpasset brukernes 

individuelle behov. Ved opptrappingsplanens slutt ble det behandlet over dobbelt så mange 

personer med psykiske lidelser som i 1998. Nasjonal statistikk viser at 

behandlingsaktiviteten har fortsatt å øke i årene etter dette. Omstillingen med overføring av 

oppgaver og ressurser fra sykehusene til DPS er ikke sluttført, og det er nødvendig å 

fortsette oppgave- og ressursoverføring fra sykehus til DPS med økt vekt på poliklinikk, 

ambulante tjenester, lettere tilgjengelighet og tettere samarbeid med kommunene. 

Ekspertutvalget for kommunereformen skriver i sin sluttrapport at det både er fordeler og 

ulemper ved å overføre ansvar og oppgaver innenfor det psykiske helsevernet til 

kommunene. Utvalget peker på at kommunen og spesialisthelsetjenesten yter samtidige 

tjenester til mennesker med sammensatte lidelser, og mener ut fra dette at det kan være 

store fordeler med å overføre ansvaret for psykiske helsetjenester til kommunene. Utvalget 

mener derfor det bør utredes og prøves ut en modell der kommunene overtar ressurser og 
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finansieringsansvar for hele det psykiske helsevernet, og der de spesialiserte tjenestene 

fortsatt tilbys av de regionale helseforetakene. 

Departementet foreslår å opprette en forsøksordning med overføring av driftsansvar for 

DPS til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Formålet med 

forsøksordningen vil være å undersøke om et kommunalt ansvar for tjenesten kan bidra til 

et bedre og mer helhetlig tilbud til brukerne. DPS er, og vil i forsøket fortsatt være, en 

spesialisthelsetjeneste. Det kommunale driftsansvaret skal utøves etter avtale med RHF, 

som fortsatt vil inneha det lovbestemte sørge-for-ansvaret. Avtalene forutsetter kommunal 

myndighet til å organisere de samlede spesialisthelsetjenestene i DPSet og de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene. Forsøksordningen skal videreføre gjeldende pasient- og 

brukerrettigheter. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utforme et rammeverk for avtalene i 

samarbeid med KS og de regionale helseforetakene. Forsøksordningen skal evalueres." 

4.3 Stortingets behandling av meldingen 

Stortingets flertall har støttet etablering av en forsøksordning som innebærer at 

kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse kan få overført driftsansvar for 

distriktspsykiatriske sentre, jf. Innst. 333 S (2014-2015), side 47, hvor det blant annet 

uttales: 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre, viser til at kommunene har fått et økt ansvar innenfor psykisk helse, og at det er 

naturlig å se på om de også kan overta noen av de spesialiserte tjenestene.  

Flertallet mener derfor at det er hensiktsmessig med en prøveordning med overføring av 

driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse." 

4.4 Dagens oppgavefordeling 

4.4.1 Psykisk helsearbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder 

seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar 

omfatter alle pasient- og brukergrupper, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første og 

andre ledd. Psykisk helsearbeid i kommunen omfatter forebygging, kartlegging, 

behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Grensen mellom kommunale 

tjenester og spesialisthelsetjenester vil følge hva som til enhver tid defineres som 

spesialisthelsetjenester. Dersom den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan yte 

tilstrekkelig og forsvarlig helsehjelp til en pasient bør ikke pasienten henvises til 

spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter imidlertid at kommunen har den nødvendige 

faglige kompetanse og kapasitet slik at helsehjelpen kan utøves forsvarlig. 

Målet med tjenestene til mennesker med psykisk uhelse er å fremme uavhengighet, 

selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Forutsetningen for å nå målet er at 

tjenestetilbudet er der brukeren er. Kommunene er derfor i en nøkkelposisjon når det 

kommer til å skape koordinerte, sammenhengende og forutsigbare behandlings- og 

oppfølgingsløp for mennesker med psykiske helseutfordringer. At kommunene også har et 
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klart ansvar for forebygging og kartlegging, gjør at alle de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene kan spille en viktig rolle i psykisk helsearbeid. Vi vet at helsestasjons - 

og skolehelsetjenesten har økende oppmerksomhet på psykisk helse, fastlegene 

rapporterer at en stor andel av konsultasjonene har psykisk helse som tema og vi vet at 

mange som mottar omsorgstjenester også har psykiske helseutfordringer. Det kommer i 

tillegg til de drøyt 13 000 årsverkene som kommunene rapporterer om i psykisk helse- og 

rusarbeid. 

For de alvorligst psykisk syke er samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og de 

kommunale tjenestene helt avgjørende for både kostnadseffektivitet, kvalitet i 

tjenestetilbudet og tilfriskningsmulighetene for den enkelte. Erfaringene fra systematiske 

samhandlingstiltak, som for eksempel oppsøkende behandlingsteam etter ACT- og FACT-

modellene og tilpassede botilbud, er at når spesialisthelsetjenesten og de kommunale 

tjenestene går sammen om å levere tjenester, blir tilbudet bedre og brukerne mer 

fornøyde. Det særskilte med de oppsøkende behandlingsteamene er at de er organisert 

med personell fra begge tjenestenivåer og yter tjenestene samtidig, på pasientens arena. I 

stedet for den ordinære serielle tilnærmingen til behandling og oppfølging, får brukerne 

samtidige, parallelle tjenester. Det gir ifølge evalueringen av ACT-teamene både 

betydelig reduksjon i liggedøgn i spesialisthelsetjenesten og vesentlig reduksjon i bruk av 

tvang, samtidig som brukere, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere er fornøyde med 

tilbudet. Å videreutvikle disse arbeidsformene er et viktig satsningsområde, og et forsøk 

med kommunal drift av DPS vil kunne gi viktige erfaringer. 

4.4.2 Psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten – DPS 

Med psykisk helsevern innenfor spesialisthelsetjenesten menes undersøkelse og 

behandling av mennesker med psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever, jf. 

lov om psykisk helsevern § 1-2. Loven regulerer tjenester som drives av regionale 

helseforetak (RHF), helseforetak (HF), private avtalespesialister eller andre som har 

avtale med RHF. Loven regulerer etablering og gjennomføring av frivillig og tvungent 

psykisk helsevern, både i institusjon og ved poliklinisk behandling. 

Innenfor spesialisthelsetjenesten består psykisk helsevern for voksne av desentraliserte 

spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS), mer spesialiserte 

sykehusavdelinger og privatpraktiserende avtalespesialister. Et DPS vil normalt være 

første kontaktpunkt med spesialisthelsetjenesten. DPS har et hovedansvar for å gi 

behandlingstilbud i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av 

henvisninger. DPS skal gi spesialisert utredning og tilby differensiert behandling 

poliklinisk, ambulant eller som dag- og døgnbehandling. RHF er pålagt å sørge for at 

DPS har akuttberedskap gjennom døgnet, om nødvendig i samarbeid med andre enheter 

der lokale forhold tilsier det. Akuttberedskapen skal blant annet bygge på ambulante 

tjenester med psykiater og psykologspesialist i front. For å få tilbud ved DPS forutsettes 

det vanligvis henvisning fra lege. De fleste pasienter henvises derfor til DPS fra 

lege/fastlege, men også psykologer har henvisningsrett. Kjente pasienter kan i en del 

tilfelle henvende seg direkte. Ved akutte kriser er det som regel ikke nødvendig med 
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henvisning. Pasienter som ikke har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten blir normalt 

tilbakeført til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

De fleste pasienter får et fullstendig behandlingsforløp i regi av DPS og mottar derfor 

ikke sykehusbehandling. Mange pasienter får imidlertid etterbehandling/oppfølging fra 

DPS etter sykehusopphold, særlig etter akuttinnleggelser. Enkelte ganger henvises 

pasienter videre fra DPS til sykehus, enten fordi det trengs forsterkede rammer i en 

periode eller dersom det er snakk om særlige utredninger som vedkommende DPS ikke 

foretar. 

DPS har ansvar for å behandle alle typer alvorlige psykiske lidelser, som psykoser, 

spiseforstyrrelser, alvorlige angst- og depresjonslidelser, tvangsnevroser, alderspsykiatri, 

posttraumatiske stresslidelser, dobbeltdiagnoser mv. Alle DPS skal i tillegg ha tilbud om 

tjenester til rusavhengige. Det er gitt styringssignal til RHF om at DPS-strukturen skal 

legges til grunn for tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengige (TSB). DPS 

foretar rettighetsvurderinger av pasienter henvist til psykisk helsevern – og i en del 

tilfeller også TSB. Det er ingen forskjell på faglig nivå mellom sykehus og DPS, men det 

handler om en arbeidsfordeling. Om lag halvparten av landets psykiatere og flertallet av 

landets psykologspesialister jobber på DPS. Om lag 85 prosent av den polikliniske 

behandlingen skjer i dag ved DPS. Antall behandlet i DPS i 2013 var 101 000, hvorav 13 

000 døgnpasienter. I 2013 ble omlag 57 000 pasienter behandlet i BUP. Poliklinisk 

behandling er den dominerende behandlingsformen. 

Nær alle DPS er godkjent for bruk av tvang. De fleste for innleggelse ved tvang, 

alternativt bare for tvang uten døgnopphold. Generelt sett utgjør bruk av tvang en 

begrenset del av virksomheten. 4% av innleggelsene ved DPS skjer ved tvang (3% 

innleggelse + 1% til observasjon). Tvang benyttes ved kriser hvor det er alvorlig 

psykoselidelse, kombinert med betydelig fare for forverring eller ved antatt farlighet, jf. 

nærmere om dette under punkt 4.5. Et gjennomsnittlig "tvangsforløp" kan starte med 

akutt tvangsinnleggelse eller ved at det under et poliklinisk forløp skjer en akutt 

forverring. Ved frivillig innleggelse (som er hovedregelen) skal det ikke omgjøres til 

tvang underveis. 

DPS skal bistå den kommunale helse- og omsorgstjenesten med råd og veiledning. 

Kommunen og spesialisthelsetjenesten har begge et ansvar for å bidra med kartlegging og 

utredning. Kommunene og spesialisthelsetjenesten må ofte yte samtidige tjenester til 

personer med alvorlige og sammensatte lidelser. Sentrenes ambulante virksomhet skjer 

gjennom oppsøkende behandlingsteam, rehabiliteringsteam, psykoseteam, tidlig 

intervensjonsteam, alderspsykiatriske team og ambulante akutteam. 

Kravet om samarbeidsavtaler mellom kommuner og DPS kom allerede i St.prp. nr. 1 

(2004 – 2005). Dette innebar en forutsetning om et fast strukturert samarbeid gjennom 

forpliktende samarbeidsavtaler som omfatter rutiner for utskriving, faglig og økonomisk 

samarbeid om særlig ressurskrevende brukere, rutiner for individuell plan, 

kompetansehevende tiltak mv. Krav om samarbeidsavtaler for alle sektorer ble forsterket 

og lovfestet gjennom samhandlingsreformen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 og 

§ 6-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e. 
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DPS ble etablert på landsbasis under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 – 

2008), og er fortsatt under faglig oppbygging. I perioden 1998 – 2004 ble de fleste 

gjenværende psykiatriske sykehjemmene lagt ned og/eller omdannet til DPS-institusjoner. 

Under opptrappingsplanen ble det etablert om lag 75 DPS, som dekker alle landets 

kommuner. Det er betydelige forskjeller både i totalvolum og i fordelingen av tjenestene 

mellom ulike institusjonstyper og driftsformer i helseforetaksområdene og i DPS-

områdene. 

Sykehusenes skal ivareta spesialiserte oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå. Det 

omfatter sikkerhetspsykiatri, lukkede akuttavdelinger og i noen grad enkelte mindre 

omfattende funksjoner knyttet til særlige områder som alvorlige tilfeller av 

spiseforstyrrelser, alderspsykiatri og personlighetsforstyrrelser. 

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) utgjøres hovedsakelig av polikliniske og 

ambulante funksjoner og i samarbeid med det kommunale tjenesteapparatet. Tilbudet 

består av offentlige institusjoner og et mindre antall avtalespesialister. Ved behov kan det 

gis tilbud om døgnbehandling. Alle kommuner tilhører nå opptaksområdet til et DPS og 

en poliklinikk i BUP. Mange steder er BUP og DPS samlokalisert. 

4.5 Gjeldende rett – psykisk helsevern 

4.5.1 Innledning 

I det videre skal departementet redegjøre for psykisk helsevernloven med tilhørende 

forskrifter. Dette regelverket regulerer ytelse av psykisk helsevern innenfor 

spesialisthelsetjenesten, herunder ved DPS. For ordens skyld viser vi til at annen 

helselovgivning også vil gjelde ved ytelse av psykisk helsevern og andre helsetjenester 

ved et DPS, herunder spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og pasient - og 

brukerrettighetsloven. Dette regelverket vil bare i mindre grad bli redegjort for i dette 

punktet.   

Psykisk helsevernloven regulerer frivillig og tvungent psykisk helsevern, i eller utenfor 

institusjon/sykehus. Loven gjelder for alle aldersgrupper, men på enkelte punkter er det 

gitt særskilte regler for barn og unge under 16 år. 

Selv om loven omfatter pasienter både under frivillig og tvungent vern, er loven gjerne 

betegnet som en tvangslov. Dette er fordi den i all hovedsak regulerer forhold som har 

med tvangsbruk å gjøre, dvs. inngrepskriterier, hvem som kan treffe vedtak, 

saksbehandlingsregler og regler om overprøving. Loven er supplert av psykisk 

helsevernforskriften. 

Psykisk helsevern skal som den klare hovedregel ytes på grunnlag av pasientens eget 

samtykke i tråd med samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven kapittel 4. Dette 

fremgår av psykisk helsevernloven § 2-1 første ledd. Iverksetting av frivillige 

undersøkelses- og behandlingstiltak forutsetter at pasienten er samtykkekompetent. 

Barn under 16 år og som ikke selv er enig i foreldrenes beslutning, vil likevel formelt 

være underlagt frivillig psykisk helsevern. Dersom barnet er fylt 12 år og uttrykker 
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vegring mot tiltak som innebærer opphold i institusjon, skal spørsmålet bringes inn for 

kontrollkommisjonen, som kan overprøve foreldrenes samtykke, jf. psykisk 

helsevernloven § 2-1 annet ledd. 

4.5.2 Vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern 

Hovedbestemmelsen om tvungent psykisk helsevern fremgår av psykisk helsevernloven § 

3-3. Denne bestemmelsen angir de vilkårene som må være oppfylt for at 

spesialisthelsetjenesten skal kunne fatte vedtak om etablering av tvungent psykisk 

helsevern. Det tvungne vernet kan bare opprettholdes så lenge vilkårene er oppfylt.  

Hovedvilkåret for anvendelse av tvungent psykisk helsevern er at pasienten har en 

"alvorlig sinnslidelse", jf. psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 3. Uttrykket 

"alvorlig sinnslidelse" er et rettslig begrep som ikke tilsvarer noen konkret medisinsk 

diagnose. I tillegg til at det må foreligge en alvorlig sinnslidelse, må minst ett av to 

tilleggsvilkår, såkalt behandlingsvilkåret eller farevilkåret, være oppfyl t. 

Selv om hovedvilkåret om alvorlig sinnslidelse og de øvrige vilkårene skulle være 

oppfylt, er det ingen automatikk i at tvungent psykisk helsevern skal etableres. I henhold 

til § 3-3 første ledd nr. 6 skal den faglig ansvarlige foreta en skjønnsmessig 

helhetsvurdering av om tvungent psykisk helsevern likevel vil være "den klart beste" 

løsningen for pasienten. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor 

belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende. Fordelene med 

inngrepet må således klart oppveie ulempene ved inngrepet. 

Frivillighetsvilkåret i psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 1 markerer at bruk av 

tvang skal være en subsidiær løsning. Loven stiller derfor som krav at etablering av 

frivillig vern skal være forsøkt før tvang kan besluttes. 

4.5.3 Tvungen observasjon 

Tvungen observasjon er en videre undersøkelse av pasienten uten vedkommendes 

samtykke der det er tvil om hvordan sinnstilstanden skal bedømmes og om de øvrige 

vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt, jf. psykisk helsevernloven § 3-2. 

Vilkårene for tvungen observasjon er i hovedsak sammenfallende med vilkårene for 

etablering av tvungent psykisk helsevern. Forskjellen er imidlertid beviskravet for at 

pasienten oppfyller kravet om alvorlig sinnslidelse og ett av tilleggsvilkårene etter § 3-3 

første ledd nr. 3. For tvungen observasjon kreves det "bare" at det er "overveiende 

sannsynlig" (mer enn 50 % sannsynlig) at pasienten oppfyller hoved- og ett av 

tilleggsvilkårene, jf. § 3-2 første ledd nr. 3. Tvungen observasjon kan ikke vare lenger 

enn ti dager. 

4.5.4 Kravet til institusjonens faglige og materielle egnethet, herunder 

godkjenning 

Ifølge § 3-5 første og siste ledd kan tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern 

som hovedregel bare gjennomføres i eller under ansvar av institusjon som er godkjent for 
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dette formålet. Vilkårene for godkjenning er nærmere regulert i psykisk 

helsevernforskriften. Dette omfatter både formelle og materielle krav samt krav til 

bemanning. 

I tillegg til kravet om godkjenning, må institusjonen være faglig og materielt i stand til å 

tilby pasienten "tilfredsstillende behandling og omsorg", jf. § 3-3 første ledd nr. 4. Med 

andre ord stilles det et krav om en kvalitativ minstestandard som innebærer at det må 

foretas en konkret vurdering av om den enkelte pasient har eller vil få et egnet 

behandlings- og omsorgstilbud ved den aktuelle institusjonen. Dette betyr at ikke enhver 

godkjent institusjon for tvungent psykisk helsevern er egnet for behandlingen av enhver 

pasient. Det er særlig aktuelt å stille krav til kompetent personell og andre 

behandlingsmessige ressurser. Pasienten må tilbys reell hjelp, og ikke bare møtes med 

frihetsberøvelse og kontroll. Dette gjelder uavhengig av hvilket tilleggsvilkår som 

benyttes. I rettspraksis er det lagt til grunn at kravet om en kvalitativ minstestandard 

utgjør et selvstendig vilkår i loven, som skal prøves, jf. Rt. 2001 s. 752. 

4.5.5 Prosessuelle og personelle vilkår for etablering av tvang 

Før tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan etableres, må pasienten 

være undersøkt av en lege som er uavhengig av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1, jf. § 

3-2 første ledd nr. 2 og § 3-3 første ledd nr. 2. Formålet med den forutgående 

legeundersøkelsen er "å bringe på det rene" om lovens vilkår for tvungen observasjon 

eller tvungent psykisk helsevern er oppfylt. 

Dersom offentlig myndighet mener det er nødvendig med tvungen legeundersøkelse, 

tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, skal det fremmes begjæring om 

det. 

Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern skal fattes av den faglig 

ansvarlige, jf. § 3-2 annet ledd og § 3-3 annet ledd. Den faglig ansvarlige kan enten være 

psykiater eller psykologspesialist, jf. § 1-4 første ledd og psykisk helsevernforskriften § 

5. Faglig ansvarlig for vedtak om tvangsmedisinering etter § 4-4 annet ledd bokstav a og 

vedtak om bruk av kortidsvirkende legemidler som tvangsmiddel etter § 4-8 annet ledd 

bokstav c må være psykiater, jf. forskriften § 5 fjerde ledd. 

Pasienten og den nærmeste pårørende kan påklage vedtak om tvungen observasjon eller 

tvungent psykisk helsevern til kontrollkommisjonen, jf. § 3-2 siste ledd § 3-3 siste ledd. 

Vedtaket kan påklages av pasienten i inntil tre måneder etter at vernet er opphørt, jf. 

psykisk helsevernloven § 3-3 siste ledd siste setning og § 3-7 fjerde ledd annen setning. 

4.5.6 Gjennomføring av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern 

4.5.6.1 Med eller uten døgnopphold i institusjon 

Tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres med 

døgnopphold i godkjent institusjon eller uten døgnopphold under ansvar av godkjent 

institusjon, jf. § 3-5. 
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Tvungent døgnopphold innebærer at pasienten kan holdes tilbake i institusjon, og 

eventuelt hentes tilbake ved rømming, jf. lovens § 3-5 første ledd. 

Gjennomføring av tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern uten 

døgnopphold i institusjon kan bare besluttes dersom dette vil være "et bedre alternativ for 

pasienten", jf. § 3-5 annet ledd første setning. Ved vurderingen skal det også tas særlig 

hensyn til pårørende som pasienten bor sammen med, jf. § 3-5 annet ledd annen setning. 

Tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon kan 

bare omfatte pålegg overfor pasienten om fremmøte til undersøkelse eller behandling, jf. 

lovens § 3-5 tredje ledd annen setning. Dette vil vanligvis innebære pålegg om fremmøte 

til poliklinisk behandling ved distriktspsykiatrisk senter eller institusjon. For behandling 

uten samtykke må det fattes et særskilt vedtak etter § 4-4. Pasienten kan om nødvendig 

avhentes med tvang, jf. politiets bistandsplikt etter § 3-6 annet ledd. 

Den faglig ansvarlige skal løpende vurdere om tvungent psykisk helsevern uten 

døgnopphold i institusjon er den beste løsningen for pasienten, jf. forskrift om tvungent 

psykisk helsevern uten døgnopphold § 8. Dette skal vurderes i alle tilfeller hvor pasienten 

ikke møter til behandling. Dersom den faglig ansvarlige mener at døgnopphold i 

institusjon vil være et bedre alternativ, må det fattes vedtak om overføring etter psykisk 

helsevernloven § 4-10. Pasienten eller den nærmeste pårørende kan påklage vedtaket til 

kontrollkommisjonen innen én uke, jf. § 4-10 annet ledd. 

Overføringsvedtak kan også fattes for pasienter med døgnopphold. Dette kan innebære 

overføring til fortsatt tvungent vern uten døgnopphold, eller overføring til annen 

institusjon. Det er ikke påkrevet å fatte vedtak ved overføring til andre former for 

døgnopphold i samme institusjon, for eksempel fra akuttavdeling til langtidsavdeling, og 

fra åpen avdeling til lukket avdeling, jf. § 4-10 første ledd siste setning. 

4.5.6.2 Gjennomføringstiltak 

Psykisk helsevernloven kapittel 4 har bestemmelser om ulike tiltak som kan iverksettes 

under gjennomføringen av psykisk helsevern: 

 husordensregler, § 4-2 

 skjerming, § 4-3 

 behandling uten eget samtykke, § 4-4 

 forbindelse med omverdenen, § 4-5 

 undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon, § 4-6 

 beslag, § 4-7 

 urinprøve, § 4-7 a 

 tvangsmidler, § 4-8 

Behandling uten eget samtykke (§ 4-4), innskrenkninger i forbindelse med omverdenen (§ 

4-5 annet ledd) og urinprøvekontroll (§ 4-7 a) kan bare vedtas overfor pasienter under 

tvungent psykisk helsevern. For øvrig kan tiltakene iverksettes både overfor frivillige 

innlagte og tvangsinnlagte pasienter med døgnopphold i institusjon. 

Lovens tvangsfullmakter må i alle tilfeller forvaltes innenfor rammene av lovens formål. 

Ifølge § 1-1 er formålet "å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
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skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper". 

Videre er formålet "å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i 

pasientens behov og respekten for menneskeverdet". 

I § 4-2 er det lovfestet en egen beskyttelsesregel som understreker at pasienten skal 

behandles med respekt for hans eller hennes fysiske og psykiske integritet. Bestemmelsen 

slår fast at restriksjoner og tvang skal innskrenkes til det strengt nødvendige, og at det 

bare kan benyttes tiltak som gir en så gunstig virkning at den klart oppveier ulempene 

med tiltaket. Pasientens syn skal respekteres så langt det er mulig, jf. første ledd.  

Skjerming innebærer at pasienten holdes helt eller delvis adskilt fra medpasienter og fra 

personell som ikke deltar i undersøkelse og behandling av eller omsorg for pasienten. 

Skjerming kan besluttes av den faglige ansvarlige dersom pasientens psykiske tilstand 

eller utagerende adferd gjør skjerming nødvendig av behandlingsmessige grunner eller av 

hensyn til andre pasienter, jf. psykisk helsevernloven § 4-3 første ledd. 

Den faglig ansvarlige må fatte vedtak om skjerming dersom tiltaket opprettholdes utover 

24 timer, jf. lovens § 4-3 annet ledd første setning. Det må imidlertid fattes vedtak etter 

12 timer dersom skjermingen innebærer en betydelig endring av vedkommendes 

omgivelser eller bevegelsesfrihet, jf. § 4-3 annet ledd annen setning. 

Vedtak kan i begge tilfeller bare fattes for inntil to uker om gangen, jf. § 4-3 annet ledd 

siste setning. Vedtaket skal protokolleres, jf. skjermingsforskriften § 9 første ledd. 

Skjermingsvedtaket og vedtak om forlengelse kan påklages til kontrollkommisjonen av 

pasienten og den nærmeste pårørende, jf. § 4-3 fjerde ledd. 

For pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, både med og uten 

døgnopphold i institusjon, kan det fattes vedtak om behandling uten eget samtykke, jf. § 

4-4. Med "uten eget samtykke" omfattes både pasienter som mangler 

samtykkekompetanse, og de som direkte motsetter seg behandling, uavhengig av deres 

beslutningsevne. Bestemmelsen gjelder ikke for pasienter under tvungen observasjon. 

Utgangspunktet er at pasienten uten eget samtykke bare kan undergis slik undersøkelse og 

behandling som ikke er et alvorlig inngrep. Slik behandling kan blant annet omfatte 

samtaleterapi, gruppetiltak og tilsvarende tiltak som tar sikte på å påvirke pasientens 

atferd, jf. tvangsbehandlingsforskriften § 7. Forbudet mot å gjennomføre undersøkelse og 

behandling som vil innebære et alvorlig inngrep for pasienten, fremgår av lovens § 4-4 

annet ledd innledende setning. Til dette er det gjort unntak for behandling med 

legemidler, jf. § 4-4 annet ledd bokstav a, og for tvangsmessig ernæring ved alvorlige 

spiseforstyrrelser, jf. § 4-4 annet ledd bokstav b. Dette betyr at behandling med 

legemidler og tvangsmessig ernæring er å regne som alvorlige inngrep, men at slike 

inngrep likevel er tillatt på nærmere bestemte vilkår. 

Pasienten og den nærmeste pårørende kan påklage vedtak om tvangsbehandling til 

fylkesmannen, jf. psykisk helsevernloven § 4-4 syvende ledd. 

Ved mistanke om at en pasient misbruker rusmidler, kan pasienten etter begjæring fra den 

faglig ansvarlige gi samtykke til at det kan tas urinprøver for å avdekke rusmiddelmisbruk 

i forbindelse med et behandlingsforløp, jf. psykisk helsevernloven § 4-7 a første ledd. 
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Slik begjæring kan bare fremsettes dersom dette fremstår som strengt nødvendig av 

hensyn til helsehjelpen. Begrunnelsen for begjæringen om slikt samtykke og selve 

samtykket skal nedtegnes i et dokument som undertegnes av pasienten og den faglig 

ansvarlige. 

For pasienter under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan den faglig 

ansvarlige treffe vedtak om urinprøvekontroller uten eget samtykke, jf. § 4-7 a annet ledd. 

Vedtaket kan påklages av pasienten eller av dennes nærmeste pårørende til 

kontrollkommisjonen. 

Tillatte tvangsmidler fremgår av lovens § 4-8 annet ledd. Dette omfatter mekaniske 

tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter, remmer og 

skadeforebyggende spesialklær, jf. bokstav a, kortvaring anbringelse bak låst eller stengt 

dør uten personale til stede (isolering), jf. bokstav b, enkeltstående bruk av 

korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt, jf. bokstav c, og 

kortvarig fastholding, jf. bokstav d. 

Tvangsmidlene kan benyttes overfor både frivillig innlagte og tvangsinnlagte pasienter. 

Det er imidlertid ikke adgang til å bruke mekaniske tvangsmidler eller isolering overfor 

pasienter under 16 år, jf. § 4-8 tredje ledd. 

Vedtak om tvangsmidler treffes av den faglig ansvarlige, jf. § 4-8 fjerde ledd. Pasienten 

og nærmeste pårørende kan påklage vedtaket til kontrollkommisjonen, jf. psykisk 

helsevernloven § 4-8 femte ledd siste setning. 

Pasient som underkastes tvangsmiddel skal ha kontinuerlig tilsyn av pleiepersonale, jf. 

psykisk helsevernloven § 4-8 fjerde ledd. 

Isolering skal maksimalt anvendes i inntil to timer om gangen. Ved sammenhengende 

bruk av tvangsmidler ut over åtte timer skal det, så langt det er mulig ut fra pasientens 

tilstand og forholdene for øvrig, sørges for at pasienten gis friere forpleining i kortere 

eller lengre tid. Kan dette ikke gjøres, skal årsaken til dette journalføres. Ved 

fastspenning i seng eller stol skal pleiepersonell oppholde seg i samme rom som 

pasienten, med mindre pasienten ønsker å være alene og dette er faglig forsvarlig. Bruk 

av tvangsmidler skal vurderes fortløpende, og bruken skal straks avbrytes dersom den 

viser seg ikke å ha de forutsette virkninger eller har uforutsette negative konsekvenser.  

4.5.7 Tilsyn, kontroll og overprøving 

Kontrollkommisjonene er det viktigste administrative kontrollorganet for pasienter i 

psykisk helsevern. Psykisk helsevernloven kapittel 6 og psykisk helsevernforskriften 

regulerer kontrollkommisjonens virksomhet. Kontrollkommisjonen er først og fremst 

klageorgan for de fleste vedtak etter psykisk helsevernloven. Kommisjonene har også 

kontrolloppgaver som skal utføres på egen oppfordring, dvs. uavhengig av om det er 

fremsatt en klage eller ikke. Dette omfatter i første rekke kontroll og etterprøving av 

vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern samt velferdskontroll. 

Dersom det ikke klages over etableringen av tvungent psykisk helsevern, skal likevel 

kontrollkommisjonen, når det er gått tre måneder etter vedtaket, av eget tiltak vurdere om 
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det er behov for tvungent vern og kontrollere at det foreligger en individuell plan for 

pasienten, jf. psykisk helsevernloven § 3-8 annet ledd. 

Tvungent psykisk helsevern opphører etter ett år hvis ikke kontrollkommisjonen 

samtykker i at vernet forlenges, jf. psykisk helsevernloven § 3-8 tredje ledd. 

Kommisjonen kan samtykke i forlengelse av vernet med inntil ett år av gangen, regnet fra 

årsdagen for etableringen. 

Kontrollkommisjonene skal sikre et forsvarlig tilsyn med pasientenes velferd og føre den 

kontroll som den finner nødvendig, jf. psykisk helsevernloven § 6-1 annet ledd. 

Kontrollkommisjonen kan ta opp saker etter eget initiativ eller etter henvendelse fra 

pasienten, hans eller hennes nærmeste pårørende eller personalet. Finner kommisjonen 

forhold som den vil påpeke, skal dette tas opp med den faglig ansvarlige og eventuelt 

Helsetilsynet i fylket. 

Fylkesmannen er klageinstans på vedtak om tvungen legeundersøkelse, jf. psykisk 

helsevernloven § 3-1 tredje ledd annen setning, og vedtak om behandling uten eget 

samtykke, jf. § 4-4 syvende ledd. 

4.6 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

4.6.1 Innledning 

I det videre skal departementet redegjøre for forsøksordningen som innebærer at 

kommuner kan få ansvar for å drifte DPS på vegne av et regionalt helseforetak.  

Forsøksordningen etableres med hjemmel i forsøksloven, jf. punkt 4.6.2. Dernest vil det i 

punkt 4.6.3 bli redegjort for saksgangen i forbindelse med etablering og gjennomføring av 

et forsøk mellom regionalt helseforetak og en kommune eller kommuner i samarbeid, før 

det redegjøres for hovedelementer i forsøksordningen i punkt 4.6.4. Forholdet til ansatte 

berørt av forsøket diskuteres i punkt 4.6.5, mens det i punkt 4.6.6 redegjøres nærmere for 

samarbeid mellom kommuner innenfor forsøket. Reglene om offentlige anskaffelser 

gjennomgås i punkt 4.6.7. 

Som nevnt må beskrivelsen av forsøksordningen sees i sammenheng med vedleggene som 

er inntatt mot slutten av høringsnotatet, herunder utkast til kommunale forskrifter om 

deltagelse i forsøksordningen og utkast til avtale mellom forsøkspartene. 

4.6.2 Etablering av forsøksordningen med hjemmel i forsøksloven 

Formålet med lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning er blant annet at 

man gjennom forsøk skal "utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og 

driftsformer i den offentlige forvaltning, og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom 

forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer. Det skal legges særlig vekt på å 

forbedre den offentlige tjenesteyting overfor borgerne og få til best mulig 

ressursutnyttelse", jf. § 1. Av § 2 fremgår at loven gjelder for forsøk i den statlige, 

fylkeskommunale og kommunale forvaltning, med mindre annet følger av lov. 
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I lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 54 (1991-1992) Om lov om forsøk i offentlig forvaltning, 

uttales det i de generelle merknadene til loven, under punkt 6.1 blant annet: 

"Hovedtrekkene i frikommuneloven er videreført i foreliggende forslag til lov om forsøk i 

offentlig forvaltning. Dette innebærer at Kongen, innenfor nærmere definerte rammer, gis 

myndighet til å godkjenne forsøk med avvik fra bestemmelser i lover og forskrifter. 

Lovforslaget utvider imidlertid rammene for forsøksvirksomheten på flere punkter. 

For det første åpner forslaget for forsøk innen offentlig forvaltning generelt. Når det i dette 

utkastet til lov er brukt begrepet forvaltningsorgan har departementet lagt til grunn 

definisjonen i forvaltningsloven § 1. Forsøksinitiativ kan komme fra såvel statlig som 

kommunalt hold. I tillegg gir forslaget adgang til rene statlige forsøk, dvs. forsøk som ikke 

involverer eller berører kommunesektoren, jf kap. 2.1. Forslaget til formålsbestemmelse 

fokuserer eksplisitt på forsøksvirksomhet i brytningspunktet mellom ansvarsområdet til de 

ulike forvaltningsorganer og forvaltningsnivåer." 

Til lovens formålsbestemmelse uttales det blant annet: 

"Bestemmelsen angir lovens formål og tilsvarer i hovedtrekk frikommuneloven § 1. Det 

åpnes for å godkjenne forsøk i den offentlige forvaltning generelt, jf definisjonen av 

forvaltningsorgan i forvaltningsloven § 1. Videre angir bestemmelsen de overordnete 

formål som skal ligge til grunn for forsøksvirksomhet etter loven, og som det enkelte 

forsøk må ta sikte på å oppfylle. Forsøk for å utvikle en hensiktsmessig oppgavefordeling 

mellom forvaltningsnivåer og mellom forvaltningssektorer, jf lovforslaget § 3 pkt. b, er tatt 

inn i som et av formålene. Forslaget til bestemmelse sier også hvilke hensyn det skal legges 

særlig vekt på for å fremme de overordnete formål. Med forbedret offentlig tjenesteyting 

overfor borgerne er det bl.a tenkt på økt brukervennlighet i sin alminnelighet. Ikke bare 

overfor enkeltindivider, men også grupper av brukere, organisasjoner, næringsliv m.v. 

Oppregningen i loven innebærer ikke at andre hensyn er irrelevante." 

Av loven § 3 fremgår at Kongen kan godkjenne forsøk med "avvik fra gjeldende lover og 

forskrifter om hvordan staten, fylkeskommunene eller kommunene skal organisere sin 

virksomhet og løse sine oppgaver", jf. første ledd bokstav a). Av bestemmelsens bokstav 

b) fremgår at Kongen også kan godkjenne forsøk med "avvik fra bestemmelsene om 

oppgavefordelingen mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale 

forvaltningsorganer." 

Om bestemmelsens punkt b) uttales det i forarbeidenes spesielle merknader blant annet:  

"Pkt. b åpner generelt for forsøk med endret oppgavefordeling mellom de ulike sektorer og 

forvaltningsnivåer. Slike forsøk vil særlig være aktuelt for å fremme en mer samordnet 

oppgaveløsning og ressursbruk. 

Med overføring av oppgaver tenkes det på overføring av såvel vedtaks-

/myndighetskompetanse som overføring av rene administrative funksjoner. Ved overføring 

av myndighet fra et forvaltningsorgan eller -nivå til et annet er det viktig å unngå at 

enkeltpersoners rettssikkerhet blir svekket, jf § 4. De regler som ellers gjelder for klage på 

og omgjøring av vedtak, bør derfor i utgangspunktet opprettholdes også under forsøket. 

Endret oppgavefordeling innebærer ikke nødvendigvis at rammene for oppgaveløsningen 

endres eller liberaliseres. Mydighetsoverføring innenfor ordinære rammer kan være 

interessant fordi det legger til rette for nye samarbeidsmønstre og kan muliggjøre en 

samordnet løsning av beslektete oppgaver som ellers er fordelt på ulike forvaltningsnivåer 

og -sektorer. 
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Bestemmelsen åpner for overføring av statlige ansvarsområder hvor oppgaveløsningen er 

et nasjonalt anliggende, til (fylkes)kommunalt nivå. Det må likevel være en forutsetning at 

forsøkene ikke er til hinder for å følge opp og gjennomføre en nasjonal politikk på 

vedkommende område, jf merknadene til § 1 ovenfor. Forsøk av denne karakter vil derfor 

normalt bli gjennomført innenfor styrte rammer. Dette innebærer i tilfelle at de berørte 

myndigheter må gå aktivt inn i prosjektutviklingen og ta et medansvar for gjennomføringen 

av prosjektet." 

Av § 3 andre ledd presiseres imidlertid at godkjenning bare kan gis "i samband med 

forsøk som tar sikte på å oppfylle de mål som er satt i § 1, og som for øvrig finnes 

forsvarlig og faglig vel underbygget." Som hovedregel kan godkjenning gis for en periode 

på inntil fire år, men det åpnes for at forsøksperioden i tillegg kan forlenges med inntil to 

år, jf. bestemmelsens tredje ledd. 

Det kan ikke gis godkjenning av et forsøk dersom "dette vil innebære innskrenking av 

rettigheter eller utvidelse av plikter som enkeltpersoner har etter gjeldende lovgivning" jf. 

§ 4 andre ledd. I de spesielle merknadene til bestemmelsen uttales det blant annet: 

"I siste ledd settes det forbud mot avvik som vil innebære innskrenkning av rettigheter eller 

utvidelse av plikter som enkeltpersoner har etter gjeldende lovgivning. Forbudet retter seg 

mot regelverksavvik som direkte går ut på slike utvidelser eller innskrenkinger eller som 

direkte vil gi slike effekter. Borgernes rettighetsutøvelse er på mange områder, innenfor 

visse rammer, underlagt offentlig regulering. Videre kan det offentlige på en del områder gi 

nærmere bestemmelser om innholdet i og omfanget av de plikter som følger av 

lovgivningen. Så lenge rammene for myndighetsutøvelsen ikke endres på en måte som er 

negativ for borgerne, er forbudet ikke til hinder for forsøk som berører måten 

myndighetsutøvelsen er organisert på eller blir gjennomført på. Innenfor ordinære rammer 

kan selve myndigheten overføres fra f.eks. statlig til kommunalt nivå. Dette gjelder selv om 

overføringen kan innebære en endring av praksis. Vilkåret er at endringen ligger innenfor 

det spillerommet som følger av lovgivningen og at den er saklig og faglig begrunnet." 

Som det blant annet fremgår av punkt 4.6.4 skal det regionale helseforetaket beholde 

sørge for-ansvaret i forsøket, mens kommunen skal ha et "driftsansvar". Forsøket med 

DPS innebærer slik sett at ansvaret for et tjenestetilbud som i dag ligger i en sektor skal 

deles mellom to sektorer, slik at den ene har det overordnede ansvaret for tjenesten og 

den andre har ansvaret for driften. 

Departementet legger til grunn at forsøksloven også åpner for forsøk med slikt delt 

ansvar. Forsøksloven er ment å hjemle en tidsbegrenset overføring av oppgaver. Med 

overføring menes at den som opprinnelig har oppgaven ikke lenger har ansvar for å gjøre 

den i perioden forsøket pågår, og at den som overtar oppgaven overtar både ansvaret og 

kompetansen/myndigheten i samme periode. Som nevnt fremgår det av forarbeidene at 

loven skal være et hensiktsmessig og fleksibelt verktøy for forvaltningsutvikling. Sett hen 

til formålet med forsøksloven må en midlertidig overføring av funksjoner fra stat til 

kommune, og som er mindre omfattende enn det som ville vært tilfelle ved permanent 

overføring av oppgaver, være mulig innenfor et forsøk. Som nevnt fremgår det av 

forsøksloven § 3 første ledd bokstav b at det kan gjøres forsøk som innebærer avvik fra 

bestemmelser om oppgavefordelingen mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale 

organer. I merknaden til bestemmelsen sies det blant annet at det med overføring av 
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oppgaver (mellom nivåene) tenkes på "overføring av så vel vedtaks-

/myndighetskompetanse som overføring av rene administrative funksjoner". Under 

henvisning til dette, og sammenholdt med lovens formål og de øvrige bestemmelsene, 

legger departementet til grunn at det ikke er et eksplisitt vilkår for forsøk at oppgaver  og 

myndighet må overføres sammen eller samtidig.  

4.6.3 Overordnet om saksgangen for etablering av konkret forsøk 

På bakgrunn av innspill fra høringsinstansene vil departementet fastsette rammeverket for 

forsøksordningen. Departementet tar sikte på at rammeverket skal være på plass slik at 

samarbeidet mellom kommunene og RHF kan starte våren 2017 

I tråd med ovenstående redegjørelse, herunder redegjørelse for forsøkslovens regulering, 

vil kommuner og regionale helseforetak som ønsker å delta i forsøksordningen, måtte 

starte forhandlinger om inngåelse av kontrakt som skal regulere den konkrete 

gjennomføringen av forsøket mellom partene, herunder regulering av ansvarsforhold og 

oppgaveomfang. Departementet viser her til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt 

mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 7 og 

punkt 8) med 6 tilhørende vedlegg (jf. særlig kontraktens vedlegg 6 som er inntatt som 

vedlegg 8 til høringsnotatet) og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende 

merknader/veiledning til kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om 

forsøksordningen). 

Dersom det oppnås enighet om slik kontrakt, må aktuelle kommune eller kommuner 

fastsette forskrift om forsøk med kommunal drift av DPS, jf. høringsnotatets vedlegg 1 

hvor utkast til slik forskrift er inntatt. Når det gjelder samarbeid mellom kommuner, 

herunder samarbeidsmodell for samarbeidet mellom kommuner, vises det til punkt 4.6.6.  

Utkast til kommunal forskrift som er inntatt som vedlegg 1 til høringsnotatet gjelder 

overfor den kommune i kommunesamarbeidet som skal inneha driftsansvar for DPSet i 

forsøksperioden. Kommuner i DPSets opptaksområde som skal delta i forsøket, men uten 

å ha driftsansvar, må også fastsette lokal forskrift hvor det fremgår at disse kommunene 

skal delta i forsøket og motta DPS-tjenester fra kommunen med driftsansvar. Kommunal 

forskrift for slike samarbeidende kommuner vil derfor måtte justeres på flere punkter 

sammenlignet med forskriftsutkastet som er inntatt i vedlegg 1. I tillegg til kommunale 

forskrifter må kommuner som skal delta i forsøket inngå avtale som mer detaljert redegjør 

for hvordan samarbeidet konkret skal finne sted. 

I tråd med forsøksloven vil slik kommunal forskrift deretter måtte godkjennes av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter at Helse- og omsorgsdepartementet har 

gitt sin faglige vurdering av saken. Dersom slik godkjenning gis kan forsøket starte opp i 

tråd med de bestemmelser om oppstartstidspunkt som følger av kommunale forskrifter og 

kontrakt.    
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4.6.4 Hovedelementer i forsøksordningen 

4.6.4.1 Formål med forsøksordningen 

Formålet med forsøksordningen er å se DPS-tjenestene som en større del av et større og 

samlet offentlig tilbud til pasienter med psykiske helseproblemer, som regionale 

helseforetak og kommuner samlet sett har ansvar for. Det lovpålagte ansvaret for at 

pasienter skal motta nødvendig helsehjelp er dels lagt på de regionale helseforaktene og 

dels på kommunene. De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjenester 

til befolkningen, herunder blant annet spesialisert utredning og behandling av psykiske 

lidelser. Kommunene skal sørge for lavterskel kommunale helse- og omsorgstjenester, 

blant annet for pasienter med psykiske helseproblemer. Staten har valgt å dele opp 

ansvaret på denne måten, men det forutsetter nødvendigvis samarbeid og sømløse 

overganger. Kommunene og de regionale helseforetakene har sammen ansvaret for hele 

kjeden av pasientbehandling fra kommunale helsetjenester til spesialisert behandling.  

For pasientene spiller det liten rolle hvem som gir helsehjelpen. Pasientene vil bevege seg 

frem og tilbake mellom nivåene, men de skal oppfatte helsetjenesten som en helhet. God 

samhandling mellom nivåene er nødvendig for å kunne ivareta pasientenes behov for 

kontinuerlig, helhetlig og sømløs helsehjelp. Helse- og omsorgsdepartementet har over 

flere år fremhevet behovet for mer og bedre samhandling, jf. samhandlingsreformen og 

oppfølging på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I praksis vil og må derfor helseforetak 

og kommuner samarbeide tett om ivaretakelsen av pasientene for å kunne utføre sitt 

lovpålagte ansvar for tjenestetilbudet. Se omtale av samarbeid mellom kommuner og 

regionale helseforetak på side 333-335 i Prop. 91 L (2010.2011) Lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester. 

Formålet med forsøksordningen er å innhente erfaringer med at noen større kommuner 

med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse får et mer samlet driftsansvar for å yte tjenester 

til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet, med sikte på mer koordinerte 

tjenester, bedre samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse. DPS er en 

spesialisthelsetjeneste. Det lovbestemte sørge for-ansvaret skal forbli hos RHF i denne 

prøveordningen. Ordningen skal baseres på avtale mellom kommune og RHF, som sikrer 

at DPS kan fortsette å tilby og utvikle spesialiserte tjenester og som samtidig gir 

kommunene råderett over ressursene i DPS med frihet til nå organisere tilbudet i 

sammenheng med kommunale tjenester innenfor de begrensninger som lovverk og avtale 

setter. RHF beholder ansvaret for sykehusavdelingene, og tett samarbeid mellom sykehus 

og kommunalt drevet DPS vil være en forutsetning. 

Formålet med forsøksordningen er videre å skaffe kunnskap om hensiktsmessig 

oppgavefordeling mellom forvaltnings- og tjenestenivåene. Erfaring fra forsøket skal slik 

sett gi kunnskap som kan bidra til å utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og 

driftsformer i den offentlige forvaltning. 

4.6.4.2 Fortsatt spesialisthelsetjeneste – de regionale helseforetakenes sørge 

for-ansvar 

Som nevnt ovenfor skal de tjenester som i henhold til forsøket skal ytes av kommunen, 

fortsatt være spesialisthelsetjenester. Forsøket skal basere seg på avtale mellom 
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kommunen og det regionale helseforetaket som fortsatt skal inneha det lovbestemte sørge 

for-ansvaret. 

Disse prinsippene er nedfelt i utkast til kommunale forskrifter § 3og § 6 som er inntatt 

som vedlegg 1 til høringsnotatet.  

Departementet viser videre til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom 

regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 7) med 6 

tilhørende vedlegg (jf. særlig kontraktens vedlegg 6 som er inntatt som vedlegg 8 til 

høringsnotatet) og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende merknader/veiledning til 

kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen) hvor sørge 

for-ansvaret omtales. 

4.6.4.3 Kommunalt driftsansvar 

Gjennom avtalen mellom kommunen og det regionale helseforetaket får kommunen et 

driftsansvar for de tjenester som i dag ivaretas av et DPS.  

Med driftsansvar menes ansvar for budsjett og økonomisk resultat, kvalitet, 

pasientsikkerhet, arbeidsgiveransvar (med mindre dette ligger hos privat tjenesteyter), 

ansvar for å forvalte og prioritere samlede ressurser, koordinering i forhold til andre 

tjenester og for at virksomheten drives i henhold til avtaler med RHF, gjeldende lov- og 

regelverk (psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven med mer.), 

samt tilrettelegging for drift i henhold til nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. 

Det regionale helseforetaket kan bare inngå avtale om midlertidig overføring av 

driftsansvar til kommuner med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å kunne yte DPS-

tjenester på en faglig forsvarlig måte. 

Disse prinsippene er nedfelt i utkast til kommunale forskrifter § 4 som er inntatt som 

vedlegg 1 til høringsnotatet.  

Departementet viser videre til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom 

regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 7) med 6 

tilhørende vedlegg og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende merknader/veiledning til 

kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen) hvor 

kommunalt driftsansvar omtales. 

4.6.4.4 Kommunal organiseringsfrihet 

Formålet med en forsøksordning er som nevnt å innhente erfaringer med at kommuner 

med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse får et mer samlet driftsansvar for å yte tjenester 

til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet, med sikte på mer koordinerte 

tjenester, bedre samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse. DPS er som nevnt en 

spesialisthelsetjeneste og det lovbestemte sørge for-ansvaret skal derfor forbli hos RHF. 

Ordningen må baseres på avtale mellom kommune og RHF, som sikrer at DPS kan 

fortsette å tilby og utvikle spesialiserte tjenester og som samtidig gir kommunen råderett 

over ressursene i DPS med frihet til å organisere tilbudet i sammenheng med kommunale 

tjenester innenfor de rammer som lovverk og avtale setter. RHF beholder ansvaret for 

sykehusavdelingene og tett faglig samarbeid mellom sykehus og kommunalt drevet DPS 

vil være en forutsetning. 
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Disse prinsippene er nedfelt i utkast til kommunale forskrifter § 2 og § 4 som er inntatt 

som vedlegg 1 til høringsnotatet.  

Departementet viser videre til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom 

regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 7) med 6 

tilhørende vedlegg og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende merknader/veiledning til 

kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen) hvor 

kommunal organiseringsfrihet omtales. 

4.6.4.5 Pasient- og brukerrettigheter videreføres 

Gjeldende pasient- og brukerrettigheter skal videreføres i forsøket. 

Dette grunnleggende prinsippet er nedfelt i utkast til kommunale forskrifter § 8 som er 

inntatt som vedlegg 1 til høringsnotatet.  

Departementet viser videre til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom 

regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 9) med 6 

tilhørende vedlegg og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende merknader/veiledning til 

kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen) hvor pasient - 

og brukerrettigheter omtales. 

4.6.4.6 Evaluering 

Når det gjelder evaluering av forsøket, viser departementet til den beskrivelse av 

forsøksordningens formål og grunnleggende forutsetninger/hovedelementer som er 

gjengitt ovenfor. Evaluering av forsøket skal vise i hvilken grad målene med forsøket blir 

nådd. 

Departementet vil på et sendere tidspunkt avklare hvordan forsøket kan evalueres på en 

mest hensiktsmessig måte. I slikt arbeid vil det være naturlig å involvere blant annet 

brukerorganisasjoner, Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og KS. Hvordan 

forsøket skal evalueres må avklares før forsøket kan starte opp. 

For ordens skyld viser departementet til utkast til kommunale forskrifter som er inntatt 

som vedlegg 1 til høringsnotatet, jf. § 11 om tidsbegrensning av forsøket. Departementet 

viser videre til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom regionalt 

helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 26) med 6 tilhørende 

vedlegg og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende merknader/veiledning til kontrakt 

mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen) hvor evaluering 

omtales. 

4.6.5 Forholdet til ansatte 

4.6.5.1 Innledning 

Under dette punktet gis en overordnet og generell omtale av forholdet til ansatte. En 

forutsetning som ligger i forsøket er at kommunen som skal drive DPSet , også skal ha 

styringsrett over de ansatte i DPSet. Tre potensielle modeller knyttet til de ansatte kan 

tenkes i den forbindelse. Disse er beskrevet under. Til slutt gis en omtale av hvilken 

modell departementet anser for den mest hensiktsmessige.  
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4.6.5.2 Tre potensielle modeller 

Ansettelsesforhold opprettholdes i helseforetaket med instruks om å følge kommunens 

instrukser 

Den første modellen innebærer at arbeidstakerne opprettholder sitt arbeidsforholdet i 

helseforetaket og at helseforetaket instruerer arbeidstakerne til å følge instrukser fra 

kommunen. Denne modellen må baseres på en avtale mellom helseforetaket og 

kommunen.  

Det er usikkert hvilken styringsrett overfor arbeidstakerne som denne modellen gir 

kommunen. Mange funksjoner ligger i grenseområdet mellom administrasjon og faglig 

styring, for eksempel ansvarsfordeling for HMS, hvem som foretar nyansettelser, hvem 

som betaler for fellesadministrative tjenester mv. 

I forbindelse med innføring av faste stillinger for leger i spesialisering ved sykehus, ble 

det tatt utgangspunkt i en slik modell. Den ble imidlertid forlatt på grunn av praktiske 

utfordringer knyttet til arbeidsgiveransvaret blant annet i forbindelse med lønn, HMS-

ansvar, skattemessige forhold mv. Den nye ordningen etter avtale fra 2015 for leger i 

spesialisering ved sykehus ble i stedet at legen som hovedregel har sitt faste 

ansettelsesforhold hos ett sykehus og gis permisjon for å tjenestegjøre ved andre sykehus. 

Det formelle forholdet mellom legen og det andre sykehus blir da en midlertidig 

ansettelse for den nødvendige tjenesteperioden. 

Departementet har ikke utredet om de praktiske utfordringene knyttet til den opprinnelige 

påtenkte modellen for leger i spesialisering ved sykehus, også er aktuelle for den første 

modellen for DPS-forsøket. Dette skyldes at de to øvrige modeller som det skal 

redegjøres for i det videre, uansett synes bedre rustet til å ivareta de ansat te og de hensyn 

som gjør seg gjeldende for DPS-forsøket.  

Helseforetakets arbeidstakere leies ut til kommunen 

Den andre modellen innebærer at arbeidstakerne opprettholder sitt arbeidsforhold i 

helseforetaket og leies ut til kommunen. Denne modellen må baseres på en avtale om leie 

av personell mellom helseforetaket og kommunen.  

Som innleier vil kommunen ha styringsrett over de innleide, med mindre noe annet følger 

av leieavtalen. Kommunen kan således lede og kontrollere de innleide på samme måte 

som egne ansatte.  

En forutsetning for innleie er at de innleide fortsatt mottar lønnen sin fra helseforetaket, 

og ikke kommunen. Rettigheter og plikter knyttet til arbeidsforholdet vil være delt 

mellom helseforetaket og kommunen, som begge vil opptre som arbeidsgivere. Den 

egentlige arbeidsgiveren vil gjennom hele innleieperioden være helseforetaket. 

Arbeidstakers stillingsvern består således overfor helseforetaket. Andre plikter, som for 

eksempel krav til arbeidsmiljø i arbeidsmiljøloven kapittel 4, er det den fungerende 

arbeidsgiveren (kommunen) som er ansvarlige for, se også arbeidsmiljøloven § 2-2. 
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Kommunen kan leie inn arbeidskraft i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-12 (virksomhet 

som har til formål å drive med utleie/bemanningsforetak) eller § 14-13 (virksomhet som 

ikke har til formål å drive med utleie). Bestemmelsene oppstiller forskjellige vilkår for 

lovlig innleie av arbeidskraft. Det er ikke avgjørende at helseforetaket selv ikke definerer 

seg som et bemanningsforetak. Det må foretas en konkret vurdering av hvilket grunnlag 

som er aktuelt og således hvilke vilkår som må være oppfylt, se blant annet R.t 2013 s. 

1730.  

Innleie i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-12 kan skje enten dersom (i) vilkårene for å 

benytte midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a til e er 

oppfylt, eller (ii) kommunen og de tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av 

den arbeidstakerkategori innleien gjelder inngår skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. 

Forutsetning for en slik avtale er at kommunen er bundet av tariffavtale. 

I tillegg vil reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår (arbeidsmiljøloven 

§ 14-12a), opplysningsplikt og innsynsrett (arbeidsmiljøloven § 14-12b), solidaransvar 

for innleier (arbeidsmiljøloven § 14-12c) og rett til fast ansettelse hos innleier på nærmere 

bestemte vilkår i medhold av den såkalte tre-/fire-års regelen (arbeidsmiljøloven § 14-9 

sjette ledd) gjelde. Kommunen må drøfte bruken av innleid arbeidskraft m.m. minst én 

gang per år, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 tredje ledd. Hovedtariffavtalen vedlegg 7 

oppstiller også rettigheter og plikter ved innleie fra bemanningsforetak.  

For innleie i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-13 må (i) arbeidstakerne som 

helseforetaket leier ut til kommunen være fast ansatte i helseforetaket, (ii) utleien skje 

innenfor de fagområder som utgjør helseforetakets hovedbeskjeftigelse og (iii) 

utleieaktiviteten må ikke omfatte mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos helseforetaket. 

Vilkårene er nærmere utdypet i Rt. 2013 s. 1730. 

Før kommunen eventuelt treffer beslutning om innleie i medhold av arbeidsmiljøloven § 

14-13 må den gjennomføre drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et 

flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. For innleie som (i) overstiger 10 

prosent av de ansatte hos innleier, likevel ikke færre enn tre personer, eller som (ii) har en 

varighet ut over ett år, må det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgte som til sammen 

representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, jf. arbeidsmiljøloven 

§ 14-13 annet ledd.  

For begge innleiesituasjonene oppstiller også Hovedtariffavtalen kapittel 1 punkt 2.3.2 en 

drøftelsesplikt for kommunen. 

Arbeidsforholdet overføres fra helseforetaket til kommunen ved en virksomhetsoverdragelse 

Den tredje modellen innebærer at arbeidstakernes arbeidsforhold overføres i sin helhet fra 

helseforetaket til kommunen etter reglene om virksomhetsoverdragelse i 

arbeidsmiljøloven kapittel 16. Denne modellen baseres på en avtale om blant annet 

overføring av personell mellom helseforetaket og kommunen.  

For de ansatte som overføres blir kommunen eneste arbeidsgiver med de ret tigheter og 

plikter som arbeidsgiverrollen medfører.  
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Det foreligger en virksomhetsoverdragelse når det skjer en "overdragelse av en 

virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes 

overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen", jf. 

arbeidsmiljøloven § 16-1.  

Dersom vilkårene er oppfylt kommer de øvrige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven 

kapittel 16 til anvendelsene. Kapitlet gjennomfører EØS-avtalens direktiv 2001/23/EF i 

norsk rett, et direktiv som erstatter tidligere direktiv 77/187/EF og direktiv 98/50/EF. 

Direktivet er et minimumsdirektiv som stiller minstekrav til medlemsstatenes vern av 

arbeidstakeres rettigheter. Formålet med reglene om virksomhetsoverdragelse er å sikre 

de ansattes rettigheter ved overføring til en ny arbeidsgiver.  

De rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet med 

helseforetaket på overføringstidspunktet, overføres til kommunen i medhold av 

arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. Krav som arbeidstakere har overfor helseforetaket i 

medhold av nevnte bestemmelse kan fortsatt gjøres gjeldende overfor helseforetaket.  

Det gjelder imidlertid unntak fra utgangspunktet om at rettigheter og plikter overføres 

uendret for kollektive tjenestepensjonsordninger og tariffavtaler.  

Kommunen kan, på nærmere bestemte vilkår, reservere seg mot at helseforetakets 

tariffavtaler overføres til kommunen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd. Endringer i 

tariffavtaleforhold kan medføre endringer i arbeidstakernes rettigheter som ligger i 

tariffavtalen.  

Kommunen kan også, på nærmere bestemte vilkår, bestemme at de overførte 

arbeidstakerne ikke skal fortsette opptjening av alders-, uføre- og etterlattepensjon i den 

kollektiv tjenestepensjonsordningen som de er medlem i på overføringstidspunktet, men 

isteden innlemmes i kommunens kollektive tjenestepensjonsordning, jf. arbeidsmiljøloven 

§ 16-2 tredje ledd.   

Arbeidstakere som skal overføres til kommunen under reglene om 

virksomhetsoverdragelse kan reservere seg mot overføringen i medhold av 

arbeidsmiljøloven § 16-3. I så fall opphører arbeidsforholdet hos helseforetaket uten 

ytterligere oppsigelse eller oppsigelsesfrist på overføringstidspunktet, og arbeidstaker har 

heller ikke et arbeidsforhold i kommunen.  

Dersom virksomhetsoverdragelsen fører til ikke uvesentlige negative endringer i 

arbeidstakerens situasjon kan arbeidstakerne ha en valgrett. Valgretten er ulovfestet og 

utviklet i rettspraksis. Dersom arbeidstakerne har og utøver valgretten vil de aktuelle 

arbeidstakerne ikke overføres til kommunen, men opprettholde sitt arbeidsforhold hos 

helseforetaket. 

Helseforetaket og kommunen plikter, så tidlig som mulig, å gi informasjon om og drøfte 

overdragelsen og nærmere bestemte forhold knyttet til overdragelsen med arbeidstakernes 

tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 16-5. De berørte arbeidstakerne har også krav på 

informasjon fra helseforetaket og kommunen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-6. Forhold 

knyttet til representasjon og tillitsvalgte fremgår av arbeidsmiljøloven § 16-4. 
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Ved virksomhetsoverdragelse overføres arbeidsavtalen uendret for arbeidstakerne som 

overføres til kommunen. Ettersom arbeidsgiverparten i arbeidsavtalen endres ved 

overdragelsen må arbeidsavtalen oppdateres med ny arbeidsgiverpart, jf. 

arbeidsmiljøloven § 14-8. 

Virksomhetsoverdragelsen gir ikke saklig grunn til å si opp eller avskjedige 

arbeidstakerne, verken hos tidligere eller ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-4. 

Etter at forsøket er avsluttet, vil det måtte skje en virksomhetsoverdragelse fra kommunen 

tilbake til helseforetaket. 

4.6.5.3 Departementets forslag 

Etter en helhetsvurdering mener departementet at den tredje modellen – overføring av 

arbeidsforhold fra helseforetaket til kommunen ved virksomhetsoverdragelse – fremstår 

som mest hensiktsmessige for forsøksordningen. Departementet ber likevel 

høringsinstansene om å særskilt vurdere de ulike modellene. 

Dersom den tredje modellen skal benyttes, legger departementet til grunn at overføring av 

ansatte som er tilknyttet DPS fra helseforetakene til kommunen skal skje etter 

arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. Alle kategorier ansatte som har 

nødvendig tilknytning til DPSet, overføres til kommunen.  

Kommunen kan i så fall velge å gjøre eksisterende kollektive tjenestepensjonsordninger 

for alders-, uføre- og etterlattepensjon gjeldende for arbeidstakerne som overføres fra 

helseforetakene. Ettersom overføringen gjelder en forsøksordning foreslår departementet 

at de overførte ansatte opprettholder sitt medlemskap i helseforetakenes kollektive 

tjenestepensjonsordninger. Videre at eventuelle nyansatte i forsøksperioden også meldes 

inn i denne pensjonsordningen, og ikke i kommunens pensjonsordning. De enkelte 

kommunene kan ha forskjellige pensjonsleverandører. Det samme gjelder for 

helseforetakene, og da særlig i hovedstadsområdet. Det vil derfor være viktig at 

pensjonsspørsmålet blir løst på en klar måte mellom partene, herunder at dette hensyntas i 

de avtaler som skal inngås. 

Utover det som er beskrevet ovenfor finner ikke departementet grunn til å gå nærmere inn 

på forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i dette høringsnotatet. Slike forhold må 

finne sin løsning gjennom forhandlinger og samarbeid mellom de regionale 

helseforetakene og kommunen i tråd med arbeidslivets tradisjoner og gjeldende regelverk, 

eventuelt med bistand fra KS. Dette gjelder for eksempel spørsmål om hvilke ansatte som 

omfattes av virksomhetsoverdragelsen.  

4.6.6 Kommunalt samarbeid 

De fleste DPSer har et ansvarsområde eller opptaksområde som omfatter flere kommuner. 

Ved kommunal overtakelse av driftsansvaret for et DPS mener departementet at ansvaret 

som hovedregel må overtas for hele det eksisterende DPSets opptaksområde. Det vil ikke 

være ønskelig å dele opp et eksisterende DPS slik at deler av DPSet blir igjen hos RHFet 

for å sørge for tjenestetilbud til de kommuner i opptaksområdet som ikke ønsker å delta i 

forsøket med kommunalt drevet DPS. En slik oppdeling vil ikke være hensiktsmessig ut 
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fra en helsefaglig eller samfunnsøkonomisk vurdering. Departementet vil imidlertid 

påpeke at det i enkelte situasjoner kan være mulig å vurdere unntak fra denne 

hovedregelen. Det kan for eksempel tenkes en situasjon hvor de langt fleste kommuner i 

et DPS' opptaksområde ønsker å delta i forsøket, mens et lite mindretall kommuner ikke 

ønsker å delta. Etter en konkret vurdering kan aktuelle RHF her finne det hensiktsmessig 

og helsefaglig forsvarlig å endre på DPSenes opptaksområde, slik at de kommuner som 

ønsker å stå utenfor forsøket ivaretas av et annet DPS.  

Utgangspunktet for forsøksordningen er imidlertid at et kommunalt drevet DPS skal 

dekke samme område som det statlige DPSet gjorde. Dette forutsetter dermed at alle 

kommunene i det aktuelle området ønsker å delta i forsøket og at kommunene og RHFet 

inngår nødvendig avtaler.  

Kommunene i det aktuelle DPS-området som har blitt enige om at de ønsker at DPSet 

skal være kommunalt drevet, må også bli enige om en samarbeidsmodell for samarbeidet 

mellom kommunene. Forutsetningen i forsøket er at det er en større kommune som skal 

stå for driften. Som nevnt følger det av forsøksloven at hver enkelt kommune må fastsette 

forskrift om å overta driftsansvar for DPSet. Slik forskrift må deretter godkjennes av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter samråd med Helse- og 

omsorgsdepartementet. Etter at hver kommune på denne måten har fått overført 

ansvaret/myndigheten til seg, må kommunene seg imellom inngå avtale om hvem som 

skal stå for drift av DPSet i tråd med den kontrakt som er inngått mellom aktuelle 

kommuner og det regionale helseforetaket. Uten slik overføring vil kommunene ikke ha 

myndighet eller kompetanse til å inngå avtale om noe som ikke er deres 

ansvar/myndighet, fordi kommunene ikke kan inngå samarbeidsavtale med andre 

kommuner uten at de først har fått overført ansvaret. 

Departementet viser her til utkast til kommunale forskrifter som er inntatt som vedlegg 1 

til høringsnotatet, høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom regionalt 

helseforetak og kommune om forsøksordningen) og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende 

merknader/veiledning til kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om 

forsøksordningen). 

Når det gjelder samarbeidsform for kommunene, er dette i utgangspunktet opp til 

kommunene selv å vurdere. I og med at det kommunalt drevne DPSet skal kunne få 

lovpålagte oppgaver som omfatter offentlig myndighetsutøvelse, er det samarbeid ved 

vertskommune etter kommuneloven som er særskilt utviklet for slikt samarbeid, og som 

dermed vil være den aktuelle samarbeidsmodellen. 

4.6.7 Regelverk om offentlige anskaffelser 

4.6.7.1 Utgangspunkt 

Med mindre særskilte unntak kan påberopes, omfattes de regionale helseforetakenes 

anskaffelser av tjenester av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 

(anskaffelsesloven) og forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser 

(anskaffelsesforskriften). Av anskaffelsesloven § 3, sammenholdt med § 5, fremgår at 
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anskaffelser av varer, tjenester mv. så langt som mulig skal være basert på konkurranse 

gjennom anbud. 

Departementet legger til grunn at regelverket for offentlige anskaffelser ikke får 

anvendelse på de regionale helseforetakenes overføring av oppgaver knyttet til DPS. I 

arbeidet med utredning av forsøksordningen har Helsedirektoratet i brev av 7. april 2016 

til departementet, blant annet uttalt følgende: 

"Ved bruk av forsøkslov og vedtekter for forsøk overføres oppgaven (for en periode på 

inntil 4 år) fra det regionale helseforetak til kommunen tilsvarende som når Stortinget ved 

lov overfører en oppgave fra ett forvaltningsnivå til et annet. Når kommunen selv driver 

DPS-et leveres ytelsen i kommunens egenregi, foreligger det følgelig ingen kontrakt i 

anskaffelsesrettslig forstand, og anskaffelsesregelverket kommer ikke til anvendelse". 

Departementet legger videre til grunn at dersom overføringen av oppgaver likevel skulle 

regnes som en anskaffelse i anskaffelsesrettslig forstand, vil to ulike unntak fra forskrift 

om offentlige anskaffelser få anvendelse. 

4.6.7.2 Unntak for offentlig myndighetsutøvelse 

Unntaket for offentlig myndighetsutøvelse fremgår av anskaffelsesforskriften § 1-3 annet 

ledd bokstav k. I henhold til bestemmelsen får anskaffelsesforskriften ikke anvendelse på 

”kontrakter som innebærer utøvelse av offentlig myndighet som kan unntas etter EØS -

avtalen artikkel 39, jf. artikkel 32”. 

Det følger av EØS-avtalen artikkel 39, jf. artikkel 32, at reglene om fri bevegelighet av 

tjenesteytelser ikke kommer til anvendelse på ”virksomhet som for en avtalepart 

innebærer, om enn bare leilighetsvis, utøvelse av offentlig myndighet”.  

Begrepet offentlig myndighet er et autonomt EØS-rettslig begrep som må tolkes i samsvar 

med EØS-avtalen, uavhengig av hvordan begrepet ellers benyttes i nasjonal rett. Dette 

innebærer at bruken av begrepet offentlig myndighetsutøvelse i forvaltningsloven og 

andre nasjonale lover og forskrifter ikke gir veiledning for tolkningen i denne 

sammenheng. 

Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften regulerer psykisk helsevern, 

herunder innenfor rammen av DPS. Loven omtales som en tvangslov, ettersom den 

inneholder flere ulike tvangsmidler som kan benyttes for å gjennomføre behandlingen. 

Likevel er hovedregelen at psykisk helsevern, også innenfor DPS, skal ytes på grunnlag 

av pasientens eget samtykke. 

Selve iverksettelsen av psykisk helsevern kan være frivillig eller tvunget. I tillegg kan 

pasienten under behandlingen underlegges tvangstiltak som beskrevet i lov og forskrift. 

Pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern kan utsettes for mer inngripende 

tvangstiltak enn pasienter som har samtykket til innleggelsen. Det er videre et prinsipp i 

psykisk helsevernloven at pasienter som har samtykket til innleggelsen ikke kan overføres 

til tvunget psykisk helsevern mens den frivillige innleggelsen varer. Pasienten kan likevel 

være gjenstand for enkelte tvangstiltak innenfor rammen av en behandling basert på 

samtykke. 
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Når det gjelder tvunget psykisk helsevern, er departementet av den oppfatning at denne 

del av tjenestene som utføres ved et DPS må anses som utøvelse av offentlig myndighet. 

Pasienten samtykker i disse tilfellene ikke i behandling, og grunnlaget for hele 

behandlingssituasjonen er dermed tvang. Pasienten har da ingen mulighet til å forlate 

institusjonen og den tvang han potensielt kan bli utsatt for der. 

Hovedregelen for behandling ved DPS er som nevnt at pasienten frivillig mottar 

behandling ved et DPS. Slik behandling vil være basert på pasientens samtykke. 

Spørsmålet er dermed om det faktum at pasienten ikke mottar behandling i DPS på 

grunnlag av tvang, men har samtykket til innleggelsen og behandlingen, har betydning for 

spørsmålet om institusjonen i anskaffelsesrettslig forstand kan sies å utøve offentlig 

myndighet.  

Når pasienten først oppholder seg i institusjonen har denne enkelte av de tvangshjemler 

som følger av psykisk helsevernloven kapittel 4. Dette innebærer at pasienten i stor grad 

kan utsettes for de samme tvangstiltak som er underlagt tvunget psykisk helsevern. Et 

viktig unntak er tvangsbehandling (tvangsmedisinering og tvangsernæring), som bare kan 

vedtas for tvangsinnlagte pasienter. Pasienten kan også når som helst forlate institusjonen. 

Pasienter som har samtykket til innleggelsen kan imidlertid ikke unndra seg inngripende 

tiltak som skjerming, undersøkelse av rom og eiendeler, kroppsvisitasjon, beslag og 

tvangsmidler, dersom institusjonen treffer vedtak om dette, med mindre pasienten altså 

forlater institusjonen og dermed avslutter behandlingen. Det er ikke gitt at tvangstiltakene 

i den konkrete situasjonen oppleves som mindre inngripende selv om innleggelsen er 

basert på samtykke. Slik departementet ser det er det derfor flere argumenter som taler for 

at også frivillig psykisk helsevern ved DPS innebærer et tilstrekkelig element av tvang til 

at det kan sies å kvalifisere som utøvelse av offentlig myndighet i henhold til 

anskaffelsesregelverket. 

Departementet legger uansett til grunn at de tjenester DPS tilbyr i sin helhet utgjør 

offentlig myndighetsutøvelse. Slik departementet ser det er tvangsmulighetene en del av 

behandlingen ved institusjonen, og kan ikke skilles ut som en egen oppgave.  Tvungent 

psykisk helsevern og frivillig psykisk helsevern utgjør én helhetlig og sammenvevd 

tjeneste. Etter departementets oppfatning vil det være forbundet med betydelige 

helsefaglige og praktiske vansker å betrakte tvungent og frivillig psykisk helsevern som 

to mulig organisatorisk adskilte tjenester. Selv om hjemmelsgrunnlag for behandling med 

eller uten tvang avviker på flere punkter, vil det i driften av et DPS godkjent for 

tvangsbehandling ikke gå noe skille personellmessig, utstyrsmessig eller organisatorisk 

mellom tvungent og frivillig psykisk helsevern. 

Det kreves etter ordlyden i EØS-avtalen artikkel 39 ikke at den største eller en betydelig 

del av aktiviteten ved institusjonen innebærer tvangsutøvelse for at unntaket for offentlig 

myndighetsutøvelse skal komme til anvendelse. Det er tilstrekkelig at 

myndighetsutøvelsen skjer "leilighetsvis". I den grad et DPS driver tvunget psykisk 

helsevern i større grad enn "sporadisk" eller "unntaksvis" legger departementet derfor til 

grunn at unntaket for offentlig myndighetsutøvelse vil komme til anvendelse. Inngåelse 

av avtale mellom RHF og en kommune om at kommunen som del av forsøksordningen 
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skal overta driftsansvar for et DPS for å yte behandling innenfor psykisk helsevern, er i så 

tilfelle ikke omfattet av reglene om offentlige anskaffelser. 

4.6.7.3 Unntak for offentlig – offentlig samarbeid, basert på samarbeid om 

oppgaver for å nå felles mål 

For det andre vil unntak fra anskaffelsesregelverket følge av et unntak utviklet i 

rettspraksis, nedfelt i direktiv 2014/24/EU og foreslått i ny forskrift om offentlige 

anskaffelser § 3-3. Unntaket gjelder for kontrakter som inngås utelukkende mellom to 

eller flere oppdragsgivere, som etablerer eller gjennomfører et samarbeid som har til 

formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å oppnå felles mål og som blir utført 

utelukkende av hensyn til offentlige interesser. 

Departementet viser her til at DPS-tjenestene bør ses som en del av et større og samlet 

offentlig tilbud til pasienter med psykiske helseproblemer, som regionale helseforetak og 

kommuner samlet sett har ansvar for. Det lovpålagte ansvaret for at pasienter skal motta 

nødvendig helsehjelp er lagt dels på de regionale helseforetakene og dels på kommunene. 

De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen, blant 

annet spesialisert behandling for psykisk helse. Kommunene skal sørge for lavterskel 

kommunale helse- og omsorgstjenester, blant annet for pasienter med psykiske 

helseproblemer. Staten har valgt å dele opp ansvaret på denne måten, men dette 

forutsetter nødvendig samarbeid og sømløse overganger, jf. blant annet helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-4, 4-1 første ledd bokstav a) og 6-1, samt 

spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1e og 2-2. Kommunene og de regionale helseforetakene 

har sammen ansvaret for hele kjeden av pasientbehandling fra kommunale helsetjenester 

til spesialisert behandling.  

For pasientene er det ikke avgjørende hvem som gir helsehjelpen. Mange pasienter vil 

bevege seg frem og tilbake mellom behandlingsnivåene, men de skal da oppfatte 

helsetjenesten som en helhet. God samhandling mellom nivåene er helt nødvendig for å 

kunne ivareta pasientenes behov for kontinuerlig, helhetlig og sømløs helsehjelp. 

Departementet har over flere år fremhevet behovet for mer og bedre samhandling, jf. 

samhandlingsreformen og oppfølging på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I praksis vil 

og må derfor helseforetak og kommuner samarbeide tett om ivaretakelsen av pasientene 

for å kunne utføre sine lovpålagte ansvar for tjenestetilbudet, se omtale av samarbeid 

mellom kommuner og regionale helseforetak på side 333-335 i Prop. 91 L (2010-2011) 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Begrunnelsen for at kommunene i forsøket skal tillegges oppgaven med å drive DPS, er at 

kommunene har ansvaret for å yte øvrige helse- og omsorgstjenester, de kan ta ut 

synergieffekter, pasientens behov kan koordineres på en ny måte og det kan være bra for 

samhandlingen mellom nivåene. Forsøket har ikke til hensikt å legge til rette for at 

regionale helseforetak skal utnytte konkurransen i markedet. 
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4.7 Finansieringsordninger - administrative og økonomiske 

konsekvenser 

4.7.1 Innledning 

Finansieringen av det statlige psykiske helsevernet skjer i hovedsak over 

basisbevilgningen til RHF. I tillegg bevilges det noen relativt små beløp til ACT-team 

(tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus) og 

kompetansehevende tiltak. 

Kommunalt psykisk helsearbeid finansieres gjennom kommunenes frie inntekter. I tillegg 

bevilges det øremerkede midler til kunnskaps- og kompetansetiltak, samt utviklingstiltak i 

tjenestene. 

I henhold til forslaget skal det etableres en forsøksordning som åpner for forsøk med 

kommunal drift av noen DPS. Hvilke DPS og kommuner som ønsker å delta i slikt forsøk 

er naturlig nok ikke avklart ennå. Som tidligere nevnt skal aktuelle kommuner og 

regionale helseforetak som ønsker å delta i forsøket først forhandle om å inngå en avtale 

om forsøk, og deretter må dette godkjennes av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  

4.7.2 Dagens finansiering av DPS 

De totale driftskostnadene ekskl. pensjonskostnader for alle DPS i spesialisthelsetjenesten 

var om lag 7,5 mrd. kroner i 2014 ifølge Samdata 2014 fra Helsedirektoratet. Det ble 

utført om lag 6968 årsverk i samme år. Det finnes om lag 70 DPS, dvs. at gjennomsnittlig 

kostnad er på om lag 100 mill. kroner og 100 årsverk, men her vil det være store 

variasjoner fra DPS til DPS. Flere DPS vil ha et opptaksområde som dekker mer enn en 

kommune.  

Driften ved DPSene finansieres i dag gjennom basisbevilgning fra eget regionalt 

helseforetak, gjestepasientoppgjør, takster fra helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og 

egenbetaling fra pasienter. Takstene eller den aktivitetsbaserte finansieringen 

(takstrefusjoner og egenandeler) i poliklinikker er godkjent etter forskrift 19. desember 

2007 nr. 1761 om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved 

statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale 

helseforetak.   

Helsedirektoratet utreder en overgang fra takstrefusjoner til ISF-refusjoner for 

poliklinikker innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling med sikte 

på implementering fra 2017. Takstene fra HELFO dekket ifølge SSB 8,6 pst. av 

kostnadene, mens egenbetaling fra pasienter dekket 7,4 pst. av kostnadene.  

4.7.3 Avtale om overføring av midler fra regionale helseforetak direkte til 

kommuner 

Siden det ikke vil være kjent på forhånd hvilke og hvor mange DPSer og kommuner som 

skal inngå avtale om deltagelse i forsøket, vil det trolig ikke være hensiktsmessig å flytte 
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midler fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjettkapitler til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets budsjettkapitler. Det vil heller ikke være særlig treffsikkert 

å flytte midler til kommunenes inntektsrammer i og med at det trolig kun skal 

gjennomføres forsøk i noen kommuner. 

Departementet mener derfor at den beste løsningen trolig vil være at det økonomiske 

oppgjøret avtales lokalt. Det gjøres ingen endringer i overføringene fra statsbudsjettet fra 

henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet til de regionale helseforetakene og kommunene som skal 

delta i forsøket. Helse- og omsorgsdepartementet kan stille krav til de regionale 

helseforetakene i oppdragsdokumentene eller som eier pålegge de regionale 

helseforetakene å overføre midler gjennom avtalene med kommunene.  

Helse- og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene særskilt kommentere 

departementets vurdering av at det økonomiske oppgjøret bør avtales lokalt. 

4.7.4 Prinsipper for å beregne overføring av midler 

Slik departementet vurderer det bør grunnlaget for overføringen være det regionale 

helseforetakets kostnader for drift av det aktuelle DPS. Målepunktet bør være siste kjente 

regnskapsår korrigert for generell vekst, herunder kompensasjon for lønns- og prisvekst. 

Kommunen som drifter DPSet bør bære de fulle kostnader ved å drive DPSet. Dette 

forutsetter at kommunen får inndekning også for eventuelle kapitalkostnader eller 

eventuelle husleiekostnader. Årlig regulering av overføringen bør skje på grunnlag av den 

generelle prosentvise inntektsvekst for det regionale helseforetaket.  

Helse- og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene særskilt kommentere 

departementets vurdering av hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for å beregne 

overføring av midler fra det regionale helseforetaket til kommunen, herunder hva som bør 

kunne være gjenstand for forhandlinger mellom det regionale helseforetaket og 

kommunen.  

Det bør kunne avtales, direkte mellom ansvarlig kommune og det regionale 

helseforetaket, mulige tilleggsmidler ved eventuelt nye tjenestetilbud eller forutsetninger 

om andre vesentlige endringer i tjenestetilbudet ved DPSet. Avtalen mellom ansvarlig 

kommune og det regionale helseforetaket må også sikre at det regionale helseforetak kan 

oppfylle sitt lovbestemte sørge for-ansvar, samtidig som kommunens frihet til å 

organisere tjenestene ivaretas. Det vil, for eksempel, være viktig at kommunene har 

dialog med regionalt helseforetak før det gjennomføres vesentlige endringer i 

tjenestetilbudet eller organiseringen av dette. Avtalene må inneholde en omforent 

tilnærming ved tvister, og regjeringen vil vurdere om tvisteløsningsnemnda som ble 

opprettet ved innføring av samhandlingsreformen kan fylle en slik rolle. 

Takstrefusjoner fra staten (HELFO) er regulert gjennom forskrift 19. desember 2007 nr. 

1761 om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige 

helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale 

helseforetak. Departementet foreslår ingen endringer i finansieringsordningene som følge 
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av forsøksordningen. Det betyr at regionalt helseforetak fortsatt vil være mottaker av 

eventuelle aktivitetsbaserte inntekter ved det aktuelle DPSet og at det spesifiseres i 

avtalen at disse midlene videreføres til de aktuelle kommunene. Dette vil være i tråd med 

gjeldende praksis i avtalene med private og prinsippet om at midler fra staten skal følge 

sørge for-ansvaret. 

5 Overføring av ansvaret for tannhelsetjenester fra 

fylkeskommunen til kommunen  

5.1 Tidligere vurderinger av forvaltningsnivå for 

tannhelsetjenesten 

Frem til 1. januar 2002 var fylkeskommunen tillagt ansvar både for tannhelsetjenester og 

spesialisthelsetjenester i henhold til tannhelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. I 

forbindelse med forslaget om overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra 

fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene, ble også spørsmålet om 

forankring av ansvaret for offentlige tannhelsetjenester vurdert uten noen klar tilråding. 

Konklusjonen etter høringen var at tannhelsetjenesten inntil videre skulle videreføres som et 

fylkeskommunalt ansvar. 

Spørsmålet om fremtidig forvaltningsnivå for tannhelsetjenester ble videre vurdert i St.meld. 

nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid, hvor det ble foreslått å overføre 

dagens fylkeskommunale oppgaver til de nye folkevalgte regionene, med mulig unntak av 

tannhelsetjenesten, som skulle drøftes i sin helhet i den kommende stortingsmeldingen om 

tannhelsetjenester. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget sa seg enig i 

dette, jf. Innst. S. nr. 166 (2006-2007), punkt 2.1.2.8, side 24, og uttalte i den forbindelse: 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig 

Folkeparti, Senterpartiet og Venstre er enig i at det tas stilling til framtidig organisering av 

tannhelsetjenesten ved Stortingets behandling av den varslede stortingsmeldingen. På 

grunnlag av at tannhelsetjenesten i dag ligger under fylkeskommunene som dagens 

regionale nivå, legger flertallet til grunn at det må sterke grunner til dersom 

tannhelsetjenesten skal gis en annen plassering."  

   

I St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas 

tannhelsetjenester ble det foreslått å videreføre og styrke tannhelsetjenesten som en regional 

tannhelsetjeneste. Vurderingen i stortingsmeldingen var at det ikke forelå noen sterke grunner 

for å gi tannhelsetjenesten en annen forvaltningsmessig forankring, jf. punkt 7.1.5 side 91 i 

meldingen. Flertallet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget hadde ingen merknader til 

dette, jf. Innst. S. nr. 155 (2007-2008).  
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5.2 Forslaget i Oppgavemeldingen og Stortingets behandling av 

meldingen   

5.2.1 Overføring av den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene 

I Oppgavemeldingen foreslås det blant annet å overføre det offentliges ansvar for 

tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen. Oppgaveoverføringen på 

tannhelsefeltet er nærmere omtalt i punkt 5.3.1 side 40-42 i meldingen. Helse- og 

omsorgsdepartementets vurdering gjengis her i sin helhet:  

"Etter departementets vurdering vil det være fordeler ved å overføre det fylkeskommunale 

ansvaret for tannhelsetjenesten til større og mer robuste kommuner. Tannhelsetjenesten har 

grenseflater mot kommunale tjenesteområder, og det vil kunne gi god effekt å organisere 

og integrere allmenntannhelsetjenester med det kommunale helsefremmende og 

forebyggende arbeid og med helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Organisatorisk og 

faglig integrering av allmenntannhelsetjenester med øvrige kommunale helse- og 

omsorgstjenester vil gi bedre muligheter til å ivareta det samlede tjenestebehov, spesielt 

overfor dem med særskilte og store hjelpebehov. Et eksempel er personer med rett til 

individuell plan. 

En overføring av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten til større kommuner vil 

innebære at kommunene overtar driften av de offentlige tannklinikkene som 

fylkeskommunene har etablert. Det vil være opp til den enkelte kommune å avgjøre i 

hvilken grad den vil opprettholde eller endre klinikkstrukturen som skal gjelde for egen 

kommune. En ansvarsoverføring vil kunne medføre smådriftsulemper dersom det er 

kommuner som også etter endringer i kommunestrukturen står uten tannklinikk i egen 

kommune, og må bygge opp nye tilbud. Et alternativ for disse kommunene kan være å 

samarbeide med andre kommuner om tilgjengelighet og tjenestetilbud, eller eventuelt å 

kjøpe tjenester fra private tjenesteutøvere. Dette vil også kunne gjelde tannlegevakt, 

tannhelsetilbud til personer med særskilte behov, opplæring og lignende. Større kommuner 

vil etter departementets vurdering kunne organisere tannhelsetjenestene på en god og 

kostnadseffektiv måte. 

Ved en overføring av allmenntannhelsetjenestene til kommunene, er det etter 

departementets vurdering mest hensiktsmessig at også ansvaret for 

spesialisttannhelsetjenester overføres. Dette omfatter spesialisttannhelsetjenester for 

grupper med rettigheter og øvrig ansvar for spesialisttjenester etter tannhelsetjenesteloven. 

Hovedbegrunnelsen for dette er at tannlegespesialistene i hovedsak samarbeider med 

allmenntannlegene. I dag drives opplæring, veiledning, fagutvikling og klinisk forskning 

rettet mot fylkeskommunale allmenntannhelsetjenester ut fra regionale kompetansentre og 

fra fylkeskommunale tannklinikker med ansatte tannlegespesialister. Spesialistene bistår 

med råd og veiledning i diagnostikk og behandling overfor henvisende allmennpraktikere. 

Dette foregår også ved at allmennpraktikere hospiterer på klinikker/kompetansesentre med 

tannlegespesialister. Personer med omfattende og sammensatte tannbehandlingsbehov vil 

også være best tjent med at det samlede tannhelsetjenestetilbud er samlet på ett 

forvaltningsnivå. Kommuner som ikke har ansatt egne spesialister eller som ikke har 

organisert regionale odontologiske kompetansesentre vil kunne samarbeide med kommuner 

som har slike tjenester, eventuelt kjøpe tjenester fra private. Private tannlegespesialister vil 

kunne fortsette sin praksis uavhengig av oppgaveoverføring ettersom det ikke eksisterer et 

driftsavtalesystem for disse. 
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Et alternativ kunne være å overføre ansvaret for spesialisttannhelsetjenester til 

helseforetakene. Den tette integrasjonen mellom tannlegespesialistene og 

allmenntannlegene tilsier imidlertid at dette ikke vil være en god løsning. Departementet 

ser heller ingen kostnadsmessige fordeler ved dette. Behovet for samarbeid mellom 

tannlegespesialister og spesialisthelsetjenesten om utredning, diagnostikk og behandling av 

pasienter vil kunne ivaretas på ordinær måte innenfor gjeldende systemer. Formalisering av 

forskningssamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og regionale odontologiske 

kompetansesentre og andre forskningsmiljøer i kommunene, ivaretas i samarbeidsavtaler 

mellom helseforetak og kommunene. 

Etter en samlet vurdering foreslår departementet at allmenntannhelsetjenesten, 

spesialisttannhelsetjenesten og fylkeskommunenes ansvar etter tannhelsetjenesteloven 

overføres til større og mer robuste kommuner. Det skal utredes nærmere hvordan og når 

implementeringen skal skje." 

Gjennom behandlingen av Meld. St. 14 (2014-2015), jf. Innst. 333 S (2014-2015) den 9. 

juni 2015, sluttet et flertall på Stortinget seg blant annet til forslaget om å overføre 

ansvaret for tannhelsetjenester til større og mer robuste kommuner. Flertallet i kommunal - 

og forvaltningskomiteen avga i den forbindelse følgende merknad:  

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre, mener at ansvaret for tannhelsetjenesten bør overføres til kommunene. 

Kommunene står fritt til å organisere ansvaret enten i egen regi, samarbeid med 

private/ideelle eller samarbeid med andre kommuner. Regjeringen må vurdere tiltak som 

legger til rette for å videreføre kompetansemiljøene i regionale kompetansesentre og i 

spesialisttannhelsetjenesten."  

5.2.2 Føringer for fremtidig lovregulering - generalistkommuneprinsippet mv. 

Dette høringsnotatet inneholder forslag til fremtidig regulering av det offentliges ansvar 

for tannhelsetjenester på kommunalt nivå, jf. Oppgavemeldingen hvor det fremgår at det 

skal utredes nærmere hvordan implementeringen skal skje. I høringsnotatet vises det 

gjennomgående til "kommunen" i entall når det gjelder omtalen av de ulike temaene og 

hvem som er pliktsubjekt for lovforslaget. Dette er en bevisst formulering og har 

sammenheng med at generalistkommuneprinsippet fortsatt skal være hovedmodellen for 

kommunesektoren. Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets drøftinger 

i Meld. St. 14 (2014-2015) punkt 3.4 side 21-24. Det betyr at ansvaret for 

tannhelsetjenester skal tilligge hver enkelt kommune, slik det er for fylkeskommunene i 

dag. Oppgavemeldingen legger ikke opp til et system med oppgavedifferensiering ut fra 

størrelsen på kommunene (innbyggertall).  

Ved behandlingen av Oppgavemeldingen, jf. Innst. 333 S (2014-2015) punkt 1.2 side 10, 

understreket flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen på generelt grunnlag 

viktigheten av at brukernes individuelle rettigheter skal ligge fast.  

Videre understreket komitéflertallet at generalistkommuneprinsippet ligger fast som 

hovedregel for kommunesektoren, jf. Innst 333 S (2014-2015) punkt 3.2 side 20. Om 

behovet for interkommunalt samarbeid uttalte komitéflertallet følgende:  

"Flertallet er samtidig opptatt av å unngå ujevn kvalitet på offentlige tjenester som følge av 

for store ulikheter i kompetanse, inntekter og andre lokale ressurser. Interkommunalt 
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samarbeid kan være fordelaktig for kommunene både når det gjelder økonomi og 

tjenestekvalitet, men gir utfordringer når det gjelder styring og kontroll. Et for stort omfang 

av interkommunale samarbeid bidrar til uthuling og forvitring av kommunene. 

Flertallet mener derfor at omfanget av interkommunalt samarbeid må begrenses, og mener 

at kommuner som ikke er i stand til å utføre sine lovpålagte oppgaver, bør slå seg sammen 

med aktuelle nabokommuner og dermed sikre bedre folkevalgt styring i en større 

kommune. Flertallet støtter forslaget om at det skal utredes en hjemmel som avklarer 

hvordan man gjennom pålagt samarbeid skal sikre tjenestekvalitet og rettssikkerhet for 

innbyggerne i tilfeller der en kommune ikke kan ivareta dette ansvaret." 

Departementet viser til at det er en sentral forutsetning i Oppgavemeldingen at det 

fremover blir færre, men større kommuner som vil være i stand til å utføre nye oppgaver, 

blant annet på tannhelsefeltet. Utfordringen er å ivareta dette ansvaret i en situasjon med 

potensielt fortsatt mange små kommuner uten egen tannklinikk og ingen eller få private 

ytere av tannhelsetjenester. Utfordringen er også hvordan små kommuner skal oppfylle 

sitt ansvar for at odontologiske spesialisttjenester er tilgjengelige for alle som bor eller 

midlertidig oppholder seg i kommunen. Departementet legger til grunn at interkommunalt 

samarbeid kan være en av flere løsninger på disse utfordringene. Det vises til omtalen av 

mulige modeller for interkommunalt samarbeid under punkt 5.22.4.  

5.3 Dagens tannhelsetjeneste – særpreg, gjeldende rett og 

utviklingstrekk  

5.3.1 Særpreg 

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten inngår som en del av den samlede offentlige helse- 

og omsorgstjenesten i landet, men skiller seg likevel ut på flere områder. Dette gjenspeiles 

ved at fylkeskommunens lovpålagte sørge for ansvar er begrenset til å gi et tannhelsetilbud til 

enkelte persongrupper i befolkningen. Det er bare disse gruppene som har rett til et 

regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud, herunder nødvendig tannhelsehjelp fra 

fylkeskommunen. For den øvrige befolkningen er sørge for ansvaret begrenset til at 

tannhelsetjenester i rimelig grad skal være tilgjengelige.  

Videre er innslaget av private tjenesteytere generelt langt større innenfor tannhelsesektoren 

sammenlignet med øvrige helse- og omsorgstjenester. Den voksne delen av befolkningen har 

som regel ikke rettskrav på tannhelsehjelp fra fylkeskommunen og betaler stort sett selv sine 

utgifter til tannbehandling.  

Fylkeskommunens ansvar særpreges dermed ved at den har et begrenset ansvar for 

tannhelsetjenester til voksenbefolkningen, sammenlignet med kommunens ansvar for øvrige 

helse- og omsorgstjenester. Tannhelsetjenester til voksne ytes i hovedsak av 

privatpraktiserende tannhelsepersonell uten avtale med fylkeskommunen. Dette i motsetning 

til helse- og omsorgstjenestene for øvrig, som i større grad er organisert gjennom avtaler med 

private tjenesteytere og som i større grad finansieres av det offentlige gjennom statlig 

rammetilskudd til kommuner, skatteinntekter og gjennom statlig basisbevilgning til de 

regionale helseforetakene. I tillegg kommer universelle stønadsordninger i folketrygdloven 
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kapittel 5. Folketrygdens stønadsordninger til tannbehandling hos tannlege og tannpleier er 

derimot begrenset til tannbehandling ved visse typer diagnoser, sykdom eller lidelser.  

5.3.2 Gjeldende rett  

Det offentliges ansvar for tannhelsetjenester er i dag regulert i lov 3. juni 1983 nr. 54 om 

tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) som trådte i kraft 1. januar 1984.  

Tannhelsetjenesteloven har som nevnt begrenset betydning for den voksne delen av 

befolkningen. I tillegg særpreges loven av en vektlegging av forebyggende og 

helsefremmende tiltak. Fylkeskommunens ansvar etter tannhelsetjenesteloven består dels 

av et befolkningsansvar og dels av et gruppeansvar. Befolkningsansvaret kan igjen deles 

opp i et tilgjengelighetsansvar og et folkehelseansvar. Tilgjengelighetsansvaret består i å 

sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige 

for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Folkehelseansvaret består i sørge 

for nødvendige helsefremmende og forebyggende tiltak overfor hele befolkningen i 

fylket. Gruppeansvaret har også et klart folkehelseelement ved at det består i å gi et 

regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte persongrupper i befolkningen som er nevnt 

i tannhelsetjenesteloven (prioriterte grupper). Det er bare gruppene som er listet opp i 

loven som har lovfestede rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, helt eller delvis 

vederlagsfritt, fra fylkeskommunen.  

Nedenfor gis en kort beskrivelse av hovedinnholdet i tannhelsetjenesteloven. En nærmere 

beskrivelse av gjeldende rett vil bli gitt under behandlingen av de enkelte temaene i punkt 

5.6 til 5.21.   

Etter tannhelsetjenesteloven § 1-1 skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, 

inkludert spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig 

oppholder seg i fylket. Dette innebærer at fylkeskommunen er ansvarlig for at det er 

tilfredsstillende tilgang på tannhelsetjenester til hele befolkningen i fylket. Etter 

tannhelsetjenesteloven § 1-4 har fylkeskommunen også ansvar for å samordne virksomheten 

med privat sektor.  

For å ivareta samordnings- og tilgjengelighetsansvaret må fylkeskommunen ha oversikt over 

de samlede tannhelseressursene i fylket, både offentlige og private. Dette inkluderer også 

spesialisttannleger. Det er fri etableringsrett for tannpleiere og tannleger. Privatpraktiserende 

tannpleiere og tannleger vil primært etablere seg i områder hvor det antas å være tilstrekkelig 

etterspørsel etter tannhelsetjenester fra voksne personer, siden de er avhengige av et 

næringsgrunnlag. I områder med spredt bosetting og små befolkningssentre vil som regel det 

meste av tannhelsetilbudet til den voksne befolkningen ivaretas av den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten. I områder med begrenset tilbud fra private tjenesteytere må 

fylkeskommunen dermed kompensere for dette ved å øke tilbudet i egen regi for på den 

måten å kunne ivareta ansvaret for at tannhelsetjenester i tilstrekkelig grad er tilgjengelige for 

hele befolkningen.  

I likhet med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, bygger tannhelsetjenesteloven på 

prinsippet om at fylkeskommunen har frihet til selv å velge hvordan den vil organisere 
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tjenesteyting som den er pålagt ansvaret for. Fylkeskommunen kan inngå avtale med private 

tannleger om å utføre tjenester på vegne av fylkeskommunen, jf. tannhelsetjenesteloven §§ 4-

1 og 4-2. Det meste av fylkeskommunens tannhelsetilbud ivaretas i dag av egne ansatte.  

På befolkningsnivå har fylkeskommunen også et ansvar for å fremme tannhelsen i 

befolkningen, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-2. Fylkeskommunen skal videre ved sin 

tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebygging og behandling samt drive 

opplysningsvirksomhet for å fremme tannhelsen, både overfor den enkelte pasient og overfor 

allmennheten. Det følger av tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd at fylkeskommunen skal 

organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen i fylket. Det helsefremmende og 

forebyggende arbeidet utenfor tannklinikkene utføres i hovedsak av tannpleiere.   

I tillegg har fylkeskommunen ansvar for å gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud, 

inkludert spesialistbehandling, til prioriterte persongrupper som har rettigheter etter loven, jf. 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a til e. Alle som nevnt i § 1-3 har rett til 

nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg, jf. 

loven § 2-1. Retten til nødvendig tannhelsehjelp etter § 2-1 korresponderer med 

fylkeskommunens plikt til å gi et regelmessig og oppsøkende tilbud etter § 1-3 første ledd. 

Følgende grupper har rett til nødvendig tannhelsehjelp fra fylkeskommunen: 

 Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år 

 Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon 

 Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 

 Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 

 Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. 

Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester til voksne over 20 år som ikke omfattes av 

noen av gruppene som nevnt over, er regulert i tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd.  

Tannhelsetjenesten finansieres i hovedsak gjennom fylkeskommunens frie inntekter samt 

brukerbetaling/egenandeler. Tannhelsetjenesteloven §§ 5-1 og 5-2 slår fast det finansielle 

ansvarsprinsipp ved at utgifter til tjenester som fylkeskommunen har ansvar for, skal dekkes 

gjennom fylkeskommunens frie inntekter; det vil si rammetilskudd fra staten og 

skatteinntekter. Betaling for tannhelsehjelp fra fylkeskommunen er regulert i 

tannhelsetjenesteloven § 2-2 og forskrift 24. mai 1984 nr. 1268 om vederlag for 

tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten. Forskriften er nærmere omtalt under 

punkt 5.19.2. 

Fylkeskommunen skal også dekke reiseutgifter for personer i de prioriterte gruppene i 

forbindelse med tannbehandling som ytes av fylkeskommunen, jf. tannhelsetjenesteloven § 5-

1 tredje ledd. Fylkeskommunen fastsetter selv bestemmelser om dekningens størrelse.  

Fylkeskommunens plikt til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av 

tannhelsepersonell, herunder etter- og videreutdanning, fremgår av tannhelsetjenesteloven § 

6-1.  

Klageadgangen over manglende tannhelsehjelp fra fylkeskommunen er regulert i 

tannhelsetjenesteloven § 2-3. Det er gitt bestemmelser om tilsyn i loven § 6-2. For øvrig 

inneholder loven §§ 1-3a, 1-3b, 1-5 og 3-1 bestemmelser om særskilte plikter knyttet til 
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planlegging og tilrettelegging, registrering av tannhelsepersonell i fylket, utlevering av 

opplysninger til fylkesadministrasjonen og politiattest for tannhelsepersonell.   

5.3.3 Utviklingstrekk   

5.3.3.1 Omfang av tjenestetilbud innenfor den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten 

Om lag 1,4 mill. av landets innbyggere har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Disse har 

rett til nødvendig tannhelsehjelp gjennom et oppsøkende og regelmessig tilbud. På landsbasis 

ble i 2014 om lag 870 000 personer med rettigheter etter loven undersøkt/behandlet. Mange 

av dem som ikke ble undersøkt/behandlet har ikke benyttet seg av sin rett til tannhelsehjelp 

eller ble vurdert å ikke ha behov for undersøkelse det året. I tillegg ble om lag 203 000 

voksne uten rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og som derfor selv betaler for 

tannbehandlingen, undersøkt/behandlet. Dette utgjør drøye 5 prosent av befolkningen over 20 

år. Antall voksne uten rettigheter etter tannhelsetjenesteloven som blir behandlet av 

fylkeskommunen, har økt med om lag 5 prosent fra 2008 til 2014.  

Fylkeskommunen står fritt til å tilby tannbehandling mot betaling til personer som ikke 

omfattes av de prioriterte gruppene. Fylkeskommunen fastsetter selv pris på sine tjenester til 

disse. Som omtalt foran er omfanget av slikt tilbud størst i områder med lavt eller ingen 

tilbud fra privat tannhelsetjeneste.  

Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til tannhelsetjenester var i 2014 om lag 3,3 mrd. 

kroner. Dette omfatter også fylkeskommunens kostnader til helsefremmende og 

forebyggende arbeid, spesialisttannhelsetjenester (inklusive regionale odontologiske 

kompetansesentre) og tannhelsetjenester til den voksne befolkningen over 20 år. Fratrukket 

pasientinntekter fra voksne og andre egenandeler/inntekter, var netto driftsutgifter i 2014 om 

lag 2,37 mrd. kroner.   

De fleste voksne over 20 år har ikke rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, og oppsøker i 

hovedsak private tjenesteytere. Det er fri prissetting for tannpleiere og tannleger. Pasientene 

må selv betale for behandlingen. Dette gjelder uavhengig av om de får dekket sitt 

behandlingsbehov i privat tannhelsetjeneste eller av fylkeskommunen. Personer over 20 år 

med nærmere definerte diagnoser, sykdommer eller tilstander, vil ha rett til stønad fra 

folketrygden til dekning av utgifter til tannbehandling.  

Blant de persongruppene som i dag har rettigheter til tannhelsehjelp fra fylkeskommunen, 

finner vi blant annet barn og unge til og med fylte 20 år samt eldre som oppholder seg i 

institusjon eller mottar hjemmesykepleie. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet og helhet er det gitt en beskrivelse av den demografiske 

utviklingen, jf. kapittel 11 i meldingen. Kombinasjonen av at vi lever lengre og store 

fødselskull, spesielt etter andre verdenskrig, medfører at vi vil få en større andel eldre de 

kommende årene. Befolkningssammensetningen endrer derfor karakter. Det er i dag om lag 

1,1 million personer over 60 år i Norge. Andelen personer over 60 år er i 2013 høyere enn 

andelen under 15 år, og i 2050 vil det være dobbelt så mange eldre som barn og unge. Det 

forventes derfor at behovet for tannhelsehjelp blant eldre vil øke, mens behandlingsbehovet 

for barn og unge forventes å reduseres som følge av generelt bedret tannstatus. Overfor 
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enkelte grupper av barn og unge vil det imidlertid være et økende behov for forebyggende 

tannhelsearbeid.     

5.3.3.2 Personell, organisering og klinikkstruktur  

Personell  

I henhold til KOSTRA-statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det i 2014 samlet sett 

utført drøye 10 600 årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Av disse årsverkene var 

om lag 4 100 utført av tannhelsesekretærer, om lag 860 av tannpleiere og om lag 4 500 av 

tannleger. Om lag 10 prosent av tannlegeårsverkene var årsverk utført av tannlegespesialister. 

Rundt 90 prosent av tannlegespesialistene arbeider i privat sektor. Privat sektor utgjør ca. 70 

prosent av de samlede årsverkene, mens offentlig sektor utgjør resterende 30 prosent.  

Over en lang periode har fylkeskommunene hatt problemer med å rekruttere tannleger, 

særskilt til små klinikker i distriktene, samt å få tannleger til å bli der over lengre tid. 

Tilgangen på tannleger på nasjonalt nivå ble fra 1980-årene lavere enn den samlede 

etterspørselen i både privat og offentlig sektor. Fylkeskommunene har langt på vei kunnet 

ivareta sitt lovpålagte ansvar i områder med ubesatte stillinger gjennom omdisponering av 

tannlegeressurser innad i fylket fra klinikker med stabil bemanning, uavhengig av 

kommunegrenser.  

Utover 2000-tallet har antall tannleger som får norsk autorisasjon økt fra 134 i 2001 til 290 i 

2014. Økningen skyldes dels at norske studenter fra 2003 fikk mulighet til å søke 

gebyrstipend for å studere odontologi i utlandet, og dels økning i antall tannleger i Norge med 

statsborgerskap og utdanning fra EØS-land som følge av at flere østeuropeiske land ble 

innlemmet i EU og EØS-samarbeidet i 2004 som innebærer krav om gjensidig godkjenning 

av yrkeskvalifikasjoner. Etableringen av tannlegeutdanningen ved Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske universitet – er det tiltaket som har hatt størst fordelingseffekt innenlands. De 

første tannlegene ble utdannet derfra i 2009. Rundt 80 prosent av de som er utdannet i 

Tromsø frem til 2015 har tatt arbeid som tannlege i de tre nordligste fylkene. Som eksempel 

kan nevnes at andelen ubesatte tannlegestillinger i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i 

Finnmark er blitt redusert fra om lag 40 prosent i 2003 til 2,2 prosent i 2014. I samme periode 

ble antall ubesatte stillinger i Nordland fylke redusert fra om lag 30 prosent til 3 prosent. Per i 

dag er det Troms, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal som har høyest andel ubesatte 

tannlegestillinger. Andelen ubesatte tannpleierstillinger i den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten har på landsbasis gått ned fra 7,5 prosent i 2008 til 3 prosent i 2014. I 

denne perioden er utdanningskapasiteten for tannpleiere økt fra om lag 60 til om lag 100 per 

år.  

Organisering og klinikkstruktur 

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er som hovedregel organisert med ledelse i 

fylkeskommunens sentraladministrasjon. I enkelte fylkeskommuner er tannhelsetjenesten 

organisert som foretak. Felles for fylkeskommunene er at den utøvende tjenesten er 

organisert i enheter som kan omfatte personell og tannklinikker i flere kommuner innenfor 

det enkelte fylke. Om lag 45 av dagens kommuner er uten egen fylkeskommunal tannklinikk. 
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I om lag 45 av de øvrige mindre kommunene er den eksisterende tannklinikken bemannet kun 

enkelte dager i uken eller noen dager per måned. Mange fylkeskommuner har de siste 5-10 

årene gjennomført endringer i klinikkstrukturen gjennom etablering av større enheter i mer 

folkerike kommuner og nedleggelser av tannklinikker i de mindre kommunene. Enkelte 

fylkeskommuner er i ferd med å vedta planer om ytterligere endringer i klinikkstrukturen 

med færre og større klinikker. Formålet er blant annet å sikre stabil bemanning, bredt 

fagmiljø med tilgang til avansert utstyr og bedre muligheter til opplæring og fagutvikling.  

Slik sentralisering gir mer robuste fagmiljøer, mulighet til mer effektiv oppgavedeling 

mellom tannpleiere og tannleger og dermed bedre utnyttelse av personellets kompetanse. 

Bedret tannhelse hos barn og unge innebærer at tidsintervallene for regelmessige 

undersøkelser har økt og at færre har behov for reparasjoner av tenner som følge av 

kariessykdom. Fortsatt har 5-10 prosent av barn og unge et stort behov for oppfølging. Dette 

er barn med særskilte behov, blant annet som følge av medfødte og andre underliggende 

medisinske lidelser. Tannpleiere er den personellgruppen som i økende grad ivaretar det 

regelmessige og oppsøkende tannhelsetilbudet og som henviser til tannlege ved behov.  

Som beskrevet foran gir større tannklinikker et bredere fagmiljø med mindre sårbarhet ved 

fravær og ubesatte stillinger. Større klinikker kan utstyres med et bredere spekter av 

odontologisk utstyr og dermed ha større bredde i behandlingstilbudet. Dette gjelder for 

eksempel bruk av lystgass og team satt sammen av psykologer og tannleger som gir tilbud til 

pasienter med stor angst for tannbehandling (odontofobi). Store klinikker gir også mulighet 

til å ta imot tannlege- og tannpleierstudenter over lengre tid som en del av praksisopplæring 

under studiet. Store klinikker gir bedre muligheter til å delta i praksisnær klinisk forskning i 

samarbeid med de regionale kompetansesentrene og bedre forutsetninger for effektiv faglig 

rådgivning og veiledning fra tannlegespesialister.  

Spesialisttannhelsetjenester og regionale odontologiske kompetansesentre  

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å sørge for at spesialisttannhelsetjenester er 

tilgjengelige for hele befolkningen i fylket. Det vises til nærmere omtale av dette ansvaret 

under punkt 5.8.3. Videre har fylkeskommunen et særskilt ansvar for å sørge for nødvendige 

spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. 

Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent syv fagområder som odontologiske 

spesialiteter. Tannlegespesialister utdannes ved universiteter som utdanner tannleger, og ved 

universitetet i henholdsvis Bergen og Oslo foregår det meste av klinisk praksis på 

universitetsklinikk. Siden etableringen av spesialistutdanningen av tannleger på 1960-tallet 

har de fleste tannleger som søker spesialistutdanning, sin allmennpraksis fra privat sektor. Et 

flertall av spesialistkandidatene er fra områder som gjør det mulig med dagpendling til 

henholdsvis Bergen og Oslo. Tannlegespesialister utgjør om lag 10 prosent av de samlede 

tannlegeårsverkene i offentlig og privat sektor. Om lag 90 prosent av tannlegespesialistene 

arbeider i privat sektor. Dette utgjorde totalt rundt 420 årsverk i 2014. På landsbasis er det 

stor variasjon i dekningsgraden av tannlegespesialister, med høyest andel i Oslo og 

Hordaland.    
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Som oppfølging av vedtak i Stortinget fra 1998 har departementet siden 2002 gitt tilskudd til 

etablering av regionale odontologiske kompetansesentre (ROK). Kompetansesentrene eies og 

driftes av fylkeskommunene og er organisert etter ulike interkommunale samarbeidsmodeller, 

jf. beskrivelse av dette under punkt 5.22.4. Slike kompetansesentre er etablert i Nord-Norge 

(Tromsø), Midt-Norge (Trondheim), Vestlandet (Bergen og Stavanger), Sørlandet (Arendal) 

og Østlandet (Oslo). Kompetansesentrene har følgende hovedoppgaver: 

 Klinisk, tverrfaglig spesialistbehandling basert på henvisning fra så vel offentlige som 

private tannklinikker samt enkelte henvisninger fra leger 

 Opplæring, rådgivning og veiledning av personell på lokale fylkeskommunale 

tannklinikker i regionen  

 Forskning og fagutvikling på tannhelsefeltet, i samarbeid med lokale tannklinikker, 

ulike øvrige helsefagmiljøer i regionen, med universitetene og med de øvrige 

kompetansesentrene  

 Deltagelse i praksisdelen av utdanningen av tannlegespesialister.  

I tillegg har flere fylkeskommuner ansatte tannlegespesialister i større tannklinikker. I 2014 

var det samlede antall årsverk rundt 50 spesialistårsverk i den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten. Dette er en økning fra om lag 30 årsverk i 2008.  

Fylkeskommunene har i en kartlegging opplyst til departementet at etablering av slike sterke 

fagmiljøer i fylkeskommunal regi har vært viktig for rekruttering og stabilitet av 

tannhelsepersonell i fylket. De opplyser at etablering av regionale odontologiske 

kompetansesentre har ført til en markert kvalitetsforbedring av det offentlige 

tannhelsetilbudet til befolkningen. Dette fordi de lokale tannlegene kan henvise og/eller 

rådføre seg med spesialister innen alle de syv spesialitetene på en helt annen måte enn 

tidligere. Etablering av de odontologiske kompetansesentre og de fylkeskommunale 

spesialistklinikkene har også bidratt til en bedre geografisk fordeling av tannlegespesialister. 

Det påpekes fra fylkeskommunene at kompetansesentrene vil bli en bærebjelke i den 

framtidige kompetanse- og fagutvikling på tannhelsefeltet.  

5.4 Utgangspunkt for lovforslaget i høringsnotatet  

Det offentliges ansvar for tannhelsetjenester er i dag forankret på fylkeskommunalt nivå. 

Dette høringsnotatet inneholder forslag til fremtidig regulering av kommunens ansvar for 

tannhelsetjenester. Et sentralt spørsmål i den forbindelse er hvorvidt tannhelsetjenester 

bør reguleres i en egen kommunal tannhelsetjenestelov, det vil si en videreføring av 

dagens lovstruktur, eller om ansvaret for tannhelsetjenester bør reguleres sammen med 

øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale 

helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven). Valg av lovstruktur vil ha 

betydning for utformingen av lovforslaget. Spørsmålet om lovstruktur er nærmere drøftet 

under punkt 5.5. 

Uavhengig av oppgaveoverføringen til kommunene, er det etter departementets vurdering 

behov for modernisering og harmonisering av innholdet i lovgivningen som regulerer det 

offentliges ansvar for tannhelsetjenester, med øvrig helselovgivning. 

Tannhelsetjenesteloven har ikke vært gjenstand for vesentlige innholdsmessige endringer 
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eller gjennomgående revisjon siden den ble vedtatt i 1983. Tannhelsetjenesteloven er 

innholdsmessig bygd over samme lest som kommunehelsetjenesteloven som ble vedtatt i 

1982. Over tid har det imidlertid skjedd store endringer i lovverket for de øvrige 

offentlige helse- og omsorgstjenestene; det vil si den statlige spesialisthelsetjenesten og 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Av særlig relevans for lovgivningen på 

tannhelsefeltet, er helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1. januar 2012 og 

som erstattet kommunehelsetjenesteloven og deler av sosialtjenesteloven av 1991. 

Behovet for harmonisering med innholdet i den øvrige helselovgivningen har vært der 

lenge, men gjør seg i særlig grad gjeldende når tannhelsetjenester blir et kommunalt 

ansvar på linje med en rekke andre helse- og omsorgstjenester. Behovet for harmonisering 

har igjen betydning for valg av lovstruktur.  

Siden tannhelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984, har det dessuten skjedd store endringer 

i organiseringen av det offentliges ansvar for helse- og omsorgstjenester. 

Fylkeskommunens ansvar for sykehjemmene ble overført til kommunen i 1988 og 

ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunen til staten ved de 

regionale helseforetakene i 2002. Tannhelsetjenestelovens plikt- og 

rettighetsbestemmelser er med andre ord utformet med tanke på at fylkeskommunen 

opprinnelig har hatt et større samlet ansvar for helsetjenester enn hva den faktisk har i 

dag. Fylkeskommunens ansvar for odontologiske spesialisttjenester og tannhelsehjelp til 

pasienter under opphold i sykehjem og sykehus, er således videreført etter at ansvaret for 

disse institusjonene ble overført til henholdsvis kommunen og staten.       

Departementet understreker at lovforslaget i dette høringsnotatet er resultat av en revisjon 

og innebærer ingen reform når det gjelder omfanget av det offentliges ansvar for 

tannhelsetjenester. Lovforslaget innebærer i hovedsak en videreføring av gjeldende rett 

etter tannhelsetjenesteloven, men med enkelte utvidelser av kommunens plikter på dette 

området sett i forhold til de plikter som fylkeskommunen har i dag. Lovforslaget 

viderefører i store trekk pasienters rettigheter til tannhelsehjelp slik disse i dag er nedfelt i 

tannhelsetjenesteloven, med enkelte justeringer som følge av endret begrepsbruk mv. Det 

foreslås å lovfeste kommunens ansvar for å tilby tannhelsetjenester til personer med 

rusavhengighet og innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. Dette er i all hovedsak en 

kodifisering av gjeldende rett. Pasienters og brukeres prosessuelle rettigheter vil bli 

utvidet som følge av at pasient- og brukerombudsordningen også vil omfatte kommunale 

tannhelsetjenester. Det åpnes ikke i dette høringsnotatet opp for større grad av 

skjønnsutøvelse fra kommunens side når det gjelder å vurdere hvem som har behov for 

nødvendig tannhelsehjelp. Dette har sammenheng med at det ikke er aktuelt å innføre 

universelle rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp for alle som oppholder seg i 

kommunen, på linje med det som gjelder for andre kommunale helse- og 

omsorgstjenester.  
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5.5 Lovstruktur for fremtidig regulering av kommunale 

tannhelsetjenester 

Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester er i dag regulert i en egen lov. 

Tannhelsetjenesteloven er en kombinert tjeneste- og rettighetslov. Det betyr at 

fylkeskommunens plikter er regulert i loven sammen med bestemmelser om organisering, 

finansiering og tilsyn. Loven inneholder også egne bestemmelser om pasienters 

rettigheter, klageregler og betaling av vederlag.  

Det må tas stilling til hvilken lovstruktur som bør legges til grunn for fremtidig regulering 

av kommunens ansvar for tannhelsetjenester. Departementet har i den sammenheng 

vurdert to mulige modeller:  

1. Opprettholde dagens modell som innebærer en egen lov om tannhelsetjenester på 

kommunalt nivå 

2. Innføre en todelt modell basert på lovstrukturen for den øvrige helse- og 

omsorgstjenesten, med regulering dels i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

og dels i pasient- og brukerrettighetsloven.  

5.5.1 Modell 1 – videreføre dagens lovstruktur 

Modell 1 innebærer en videreføring av dagens lovstruktur med en egen 

tannhelsetjenestelov i form av en kombinert plikt- og rettighetslov. Fordelene ved en egen 

tannhelsetjenestelov fremfor regulering i helse- og omsorgstjenesteloven, er at man i 

større grad vil kunne "skreddersy" lovbestemmelser tilpasset den kommunale 

tannhelsetjenesten der det er behov for det, slik at man unngår utilsiktede rettsvirkninger 

av en mer generell regulering. En separat tannhelsetjenestelov vil synliggjøre kommunens 

ansvar for tannhelsetjenester og gi et oversiktlig lovverk. Det er imidlertid uansett behov 

for å harmonisere bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven med mer moderne 

helselovgivning som lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og pasient- og 

brukerrettighetsloven. Det vil si at ved utforming av en egen tannhelsetjenestelov må det i 

alle tilfelle tas hensyn til at det allerede finnes nyere og mer gjennomarbeidet lovgivning 

som regulerer kommunens generelle ansvar for helse- og omsorgstjenester. Dersom man 

opprettholder dagens modell med en egen oppdatert tannhelsetjenestelov, vil det bety at 

man får to lover på kommunalt nivå med dobbelt sett av regler som blir nesten like. 

Videreføring av en egen tannhelsetjenestelov på kommunalt nivå vil dessuten i mindre 

grad bidra til helhetlige kommunale helse- og omsorgstjenester. En mellomløsning med 

videreføring av en egen tannhelsetjenestelov som en rendyrket pliktlov og hvor 

rettighetene til tannhelsetjenester flyttes til pasient- og brukerrettighetsloven, vil heller 

ikke løse utfordringen med dobbeltregulering på samme forvaltningsnivå.  

5.5.2 Modell 2 – ta inn tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven 

Modell 2 er i tråd med lovstrukturen som er valgt både for andre kommunale helse- og 

omsorgstjenester og for spesialisthelsetjenester. I denne modellen er henholdsvis 

kommunens og det regionale helseforetakets plikter regulert i de respektive tjenestelovene 
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sammen med bestemmelser om organisering, finansiering, tilsyn mv., mens pasientens 

rettigheter, klageregler mv. følger av pasient- og brukerrettighetsloven.  

I forbindelse med arbeidet med harmonisering av den kommunale helse- og 

sosiallovgivningen (samhandlingsreformen), foretok departementet prinsipielle drøftinger 

omkring valg av lovmodell. Disse avveiningene kommer til uttrykk i Prop. 91 L (2010-

2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) punkt 7.2.6 side 60-61:  

"[…] På helseområdet har man i dag i hovedsak samlet rettighetsbestemmelser i 

pasientrettighetsloven og en dobbeltregulering av rettighetene kan skape uklarhet om hva 

som gjelder. Departementet vil derfor opprettholde forslaget om at ny lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester i størst mulig grad innrettes mot en rendyrket pliktlov eller 

tjenestelov for kommunen, selv om det kan være behov for å gjøre unntak fra dette 

prinsippet […].  

I tråd med ovenstående foreslår departementet at flest mulig av dagens rettigheter samles i 

pasientrettighetsloven. Det vil være en fordel om pasienter og brukere i størst mulig grad 

kan forholde seg til en enkelt lov for å avklare sine rettigheter […]. 

Departementets lovforslag bygger på at øvrig helselovgivning som utgangspunkt skal 

komme til anvendelse på alle tjenestene etter den nye loven. Dette betyr at klageadgang, 

personellets yrkesutøvelse m.m. vil bli regulert i andre lover, og at det i den nye loven som 

hovedregel ikke blir nødvendig å skille mellom helsetjenester og andre tjenester. […]." 

I tråd med ovennevnte føringer foreslår departementet at bestemmelser om kommunens 

fremtidige ansvar for tannhelsetjenester rendyrkes i en tjenestelov, mens pasientens 

rettigheter til tannhelsehjelp inntas i pasient- og brukerrettighetsloven. For øvrig gjelder 

den generelle helselovgivningen, herunder helsepersonelloven mv. Med dette som 

utgangspunkt vil det være naturlig og hensiktsmessig å regulere kommunens fremtidige 

ansvar for tannhelsetjenester i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dagens 

system med en tannhelsetjenestelov foreslås således ikke videreført.   

Begrunnelsen for valg av modell 2 er at denne modellen ivaretar behovet for forenkling, 

harmonisering og modernisering av regelverket for offentlige tannhelsetjenester. Samtidig 

unngår man unødvendig dobbeltregulering av helse- og omsorgstjenester på samme 

forvaltningsnivå. Videre vil det med denne modellen bli klart hvilke klageregler og regler 

om tilsyn som gjelder. En felles tjenestelov vil gi et mer oversiktlig og helhetlig 

regelverk, sammenlignet med regulering i to atskilte lover.  

Et felles rettslig rammeverk kan også bidra til at tannhelse i større grad blir en integrert 

del av de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette er i tråd med 

Primærhelsetjenestemeldingen, hvor departementet legger til grunn at tannhelsetjenester 

bør inngå i en helhetlig og koordinert kommunal helse- og omsorgstjeneste som fyller 

funksjonen som grunnmuren i pasientens helsetjeneste, jf. side 23 i meldingen.  Felles 

regelverk kan bidra til bedre samarbeid innad i kommunen mellom tannhelsepersonell og 

annet personell, og mellom ulike kommunale virksomheter. Modellen legger også til rette 

for å se tannhelse i sammenheng med øvrige helsefaktorer knyttet til kommunens 

helsefremmende og forebyggende arbeid. Videre vil en felles lov på en bedre måte kunne 

ivareta behovene til personer som trenger sammensatte tjenester/tverrfaglige tilbud og 
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gjøre det enklere for disse å orientere seg om kommunens plikter. Regulering av 

rettigheter til tannhelsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven sammen med andre 

helserettigheter, vil gi bedre oversikt og større forutsigbarhet for pasienter og brukere.  

Det vil være behov for å ta inn enkelte særregler i helse- og omsorgstjenesteloven og 

pasient- og brukerrettighetsloven for å videreføre gjeldende rett når det gjelder det 

offentliges ansvar for tannhelsetjenester. Etter departementets vurdering er imidlertid 

behovet for særregler ikke av et slikt omfang at dette i seg selv tilsier at kommunens 

ansvar for tannhelsetjenester bør reguleres i en egen særlov. Departementet ber likevel 

høringsinstansene særskilt vurdere helheten i de valg som er gjort i kapittel 5 i 

høringsnotatet, herunder om det er behov for ytterligere særregler for tannhelsetjenesten 

sett i lys av at den i hovedsak er privat organisert og finansiert.  

Den innholdsmessige oppbyggingen av kapittel 5 i høringsnotatet (punkt 5.6 til punkt 

5.21) tar utgangspunkt i kapittelinndelingen i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- 

og brukerrettighetsloven og den tematiske plasseringen av de enkelte bestemmelsene i 

disse lovene.      

5.6 Formål og virkeområde  

Kapittel 1 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser om lovens formål og 

virkeområde.  

5.6.1 Formål   

5.6.1.1 Gjeldende rett  

Formålet med helse- og omsorgstjenesteloven er angitt i § 1-1. Lovens formål er blant 

annet å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og 

nedsatt funksjonsevne. Loven skal også fremme sosial trygghet, bedre levekårene for 

vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling samt forebygge sosiale problemer. Videre 

skal loven blant annet bidra til at ressursene utnyttes best mulig. I tillegg skal loven sikre 

et tilgjengelig tjenestetilbud for pasienter og brukere. En lignende formålsbestemmelse 

finnes i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1.  

Formålet med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten fremgår av tannhelsetjenesteloven 

§ 1-2. Fylkeskommunen er pålagt en plikt til å fremme tannhelsen i befolkningen og sørge 

for nødvendig forebygging og behandling. Videre skal fylkeskommunen spre opplysning 

om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme 

tannhelsen. Formålsbestemmelsen i tannhelsetjenesteloven har primært et folkehelse- og 

forebyggingsperspektiv. Bestemmelsen er utformet etter mønster av formålsbestemmelsen 

i tidligere kommunehelsetjenesteloven § 1-2. Bestemmelsen er også en parallell til 

formålsbestemmelsen i folkehelseloven § 1 og fylkeskommunens ansvar for å fremme 

folkehelse og samordne tiltak innenfor sine sektorområder etter folkehelseloven § 20.  

5.6.1.2 Departementets vurdering og forslag 

Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-2 er utformet slik at den dels sier noe om 

tannhelsetjenestens formål og dels pålegger den fylkeskommunen ansvar for å sørge for 
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nødvendig forebygging og behandling. Etter departementets vurdering bør denne type 

bestemmelser i større grad rendyrkes til å si noe om lovens formål, slik det fremgår av 

helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1. Deler av dagens formålsbestemmelse i 

tannhelsetjenesteloven som pålegger fylkeskommunen plikter knyttet til folkehelsearbeid, 

bør derfor ikke tas inn i formålsbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven. 

Kommunens ansvar for folkehelsearbeid på tannhelsefeltet bør i stedet inngå i 

bestemmelsen om helsefremmende og forebyggende arbeid i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-3. Se nærmere under punkt 5.10.  

I Prop. 91 L (2010-2011) uttaler departementet blant annet følgende om 

formålsbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. punkt 7.3.5 side 64:  

”Departementet mener det er viktig å utforme en formålsbestemmelse som presiserer et 

felles verdigrunnlag for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg må det legges 

vekt på å oppnå en formålsbestemmelse som kan bidra til å fremme samhandling mellom 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten. 

Hovedinnholdet i sosialtjenesteloven bør videreføres.”  

Etter departementets vurdering vil formålsbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven 

uten videre kunne omfatte kommunens fremtidige ansvar for tannhelsetjenester, uten at 

det er behov for å gjøre tilpasninger i lovteksten. Departementet viser til at de ulike 

hensynene som er nevnt i formålsbestemmelsen også gjør seg gjeldende for 

tannhelsetjenester. Formålet om at helse- og omsorgstjenesteloven skal bidra til at de 

samlede ressursene utnyttes best mulig, vil for eksempel gjenspeile den enkelte 

kommunes ansvar for å samordne offentlige og private tannhelsetjenester i kommunen.  

Ansvaret for å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for befolkningen i 

kommunen, vil også reflekteres i lovens formålsbestemmelse. Hensynet til forebygging 

og behandling av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne og det å fremme 

tannhelse, sosial trygghet og forebygge sosiale problemer er dessuten viktige hensyn som 

må ivaretas av tannhelsetjenesten. Det er av grunnleggende betydning for den enkelte å 

opprettholde eller gjenopprette tilstrekkelig tyggefunksjon til å få i seg næring. God 

tannstatus gir dessuten økt sosial trygghet og bidrar til å forebygge sosiale problemer.  

5.6.1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om anvendelse av formålsbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 

på tannhelsetjenester vil ikke i seg selv innebære nye plikter for kommunen og vil derfor 

ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

5.6.2 Virkeområde 

5.6.2.1 Saklige virkeområde 

Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2 første ledd angir det saklige virkeområdet for 

loven. Loven gjelder for "helse- og omsorgstjenester" som tilbys av kommunen eller 

private som kommunen har avtale med. Dette er et samlebegrep for tjenester og tiltak 
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etter loven. Tjenestene er i utgangspunktet likt regulert. Vanligvis er det derfor ikke 

nødvendig med en nærmere grenseoppgang mellom begrepene "helsetjenester" og 

"omsorgstjenester". Hvilke konkrete tjenester som omfattes av kommunens ansvar, er 

nærmere angitt i loven § 3-2 første ledd. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 fjerde ledd 

inneholder en negativ avgrensning av det saklige området for kommunens ansvar for 

helse- og omsorgstjenester. Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig 

organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som er helse- og 

omsorgstjenester etter loven. Slik forskrift er ikke gitt.  

Som hovedregel gjelder helse- og omsorgstjenesteloven for tjenester som ytes av private 

som har avtale med kommunen. Dette gjelder med mindre annet følger av lovens enkelte 

bestemmelser. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om privat 

helsevirksomhet og stille krav til private tjenesteytere som ikke har avtale med 

kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd andre punktum.  

Begrepet "helse- og omsorgstjenester" har en parallell i pasient- og brukerrettighetsloven 

§ 1-3 bokstav d, hvor det er gitt en definisjon av "helse- og omsorgstjenesten". Dette 

uttrykket er av mer organisatorisk art og gir en videre beskrivelse av hele sektoren som 

yter helse- og omsorgstjenester på ulike forvaltningsnivåer. Av bestemmelsen i pasient- 

og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav d fremgår at helse- og omsorgstjenesten omfatter 

både den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, 

tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester. Det vil si at 

pasient- og brukerrettighetsloven får anvendelse på tannhelsetjenester som ytes av 

fylkeskommunen eller av private etter avtale med fylkeskommunen.  

Tannhelsetjenesteloven har ingen egen virkeområdebestemmelse. Det fremgår flere steder 

i loven at den gjelder for "tannhelsetjenester" som hører under "Den offentlige 

tannhelsetjenesten" og "fylkeskommunen". Loven omfatter både 

allmenntannhelsetjenester og odontologiske spesialisttjenester. I tillegg omfatter loven 

private tannleger som utfører behandling etter avtale med fylkeskommunen. Loven 

gjelder ikke direkte for private tannleger som ikke har slik avtale. Tannhelsetjenesteloven 

omhandler kun det offentliges ansvar for tannhelsetjenester og privatpraktiserende 

tannleger uten avtale kan ikke pålegges forpliktelser etter loven. Privatpraktiserende 

tannleger vil bare bli berørt i den grad fylkeskommunen inngår avtale med dem om ytelse 

av tjenester til de prioriterte gruppene. Loven regulerer heller ikke forholdet til annet 

privat tannhelsepersonell enn tannleger, som for eksempel tannpleiere. For nærmere 

omtale av forholdet til privat tannhelsevirksomhet, se punkt 5.11. 

Tannhelsetjenester som utføres av autorisert helsepersonell vil falle under definisjonen av 

helsehjelp i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 3 nr. 1 

og pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav c. Med "helsehjelp" menes enhver 

handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 

rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell. 

Tilsvarende gjelder for tannhelsehjelp som ytes av annet personell, jf. helsepersonelloven 

§ 3 nr. 2 og pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav e. Det betyr at i den grad 
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personell uten autorisasjon eller lisens yter tannhelsehjelp, vil både helsepersonelloven og 

pasient- og brukerrettighetsloven få anvendelse på virksomheten.    

Departementets vurdering og forslag 

Departementet legger etter dette til grunn at tannhelsetjenester vil inngå som en naturlig 

del av samlebegrepet "kommunale helse- og omsorgstjenester" og dermed uten videre 

kunne omfattes av helse- og omsorgstjenestelovens saklige virkeområde. 

Tannhelsetjenester blir på denne måten rettslig likestilt med øvrige kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Det betyr at lovens bestemmelser som utgangspunkt gis full anvendelse 

også for tannhelsetjenester, med mindre det er åpenbart at de ikke passer. Eksempler på 

sistnevnte er bestemmelser om omsorgslønn, boliger til vanskeligstilte og sprøyterom. 

Det er likevel behov for en viss grad av særregulering når det gjelder tannhelsetjenester. 

Dette er særlig aktuelt når det gjelder regulering av kommunens ansvar for å sørge for 

tannhelsetilbud til visse persongrupper. Rekkevidden av og innholdet i kommunens sørge 

for ansvar for tannhelsetjenester vil være noe mer begrenset enn kommunens ansvar for 

de øvrige helse- og omsorgstjenestene. Det vil derfor være behov for å synliggjøre dette i 

de aktuelle lovbestemmelsene.  

Departementet foreslår at det av pedagogiske hensyn tas inn en presisering i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 1-2 første ledd som synliggjør at loven også gjelder for 

tannhelsetjenester. Begrunnelsen for forslaget er at tannhelsetjenester er en ny oppgave 

for kommunen, og det derfor vil være ekstra behov for at dette fremgår klart av helse- og 

omsorgstjenesteloven.  

5.6.2.2 Stedlige virkeområde  

Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenestelovens stedlige virkeområde er avgrenset til tjenester som tilbys 

eller ytes "i riket av kommunen", jf. § 1-2 første ledd. Videre fremgår det av loven § 3-2 

første ledd at kommunen skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til 

personer som oppholder seg "i kommunen". Det betyr for det første at bostedskommunen 

ikke har plikt til å sørge for tjenester til innbyggere som får behov for dette under opphold 

i en annen kommune. Det er den kommunen der vedkommende til enhver tid oppholder 

seg som har ansvar for å yte tjenester som blir nødvendige under oppholdet. For det andre 

betyr det at kommunen heller ikke har ansvar for å sørge for at slike tjenester tilbys eller 

ytes i utlandet. Det følger av loven § 1-2 tredje ledd at Kongen kan gi forskrift om lovens 

anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler av hensyn til 

stedlige forhold.  

Det fremgår av de enkelte bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven at det stedlige 

virkeområdet for loven er avgrenset til ”fylket”. I likhet med helse- og 

omsorgstjenesteloven gjelder ikke tannhelsetjenesteloven i utlandet. Fylkeskommunen der 

pasienten er bosatt har heller ikke plikt til å tilby tannhelsetjenester når vedkommende 

oppholder seg i et annet fylke. Det er den fylkeskommunen i det fylket der pasienten til 

enhver tid oppholder seg som er ansvarlig for å sørge for tannhelsetjenester. Det følger av 
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tannhelsetjenesteloven § 6-6 at loven gjelder for Svalbard "i den utstrekning 

departementet bestemmer".  

I forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover- og forskrifter for Svalbard 

og Jan Mayen, er det fastsatt at en rekke helselover- og forskrifter skal få anvendelse i 

disse områdene. Forskriften trådte i kraft 1. oktober 2015. Verken tannhelsetjenesteloven 

eller helse- og omsorgstjenesteloven er omfattet av forskriften og disse lovene er dermed 

ikke gjort gjeldende verken på Svalbard eller Jan Mayen.   

Departementets vurdering og forslag 

Regulering av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester i helse- og 

omsorgstjenesteloven medfører ikke at kommunens ansvar for tannhelsetjenester bli r 

utvidet geografisk, sammenlignet med rekkevidden av fylkeskommunens ansvar i dag. 

Det er ikke nødvendig med endringer i bestemmelsene om helse- og 

omsorgstjenestelovens stedlige virkeområde.  

5.6.2.3 Personkrets (rettighetshavere) 

Gjeldende rett  

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd at kommunen skal sørge 

for at "personer som oppholder seg i kommunen" tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester.   

Fylkeskommunens ansvar for å sørge for tilgjengelige tannhelsetjenester omfatter "alle 

som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket", jf. tannhelsetjenesteloven § 1-1 første 

ledd. Retten til nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven § 2-1 første ledd er 

forbeholdt bestemte prioriterte persongrupper som nevnt i loven § 1-3 første ledd.  

Det er sikker rett at både tannhelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven 

bygger på oppholdsprinsippet. Det vil si at det er den kommune/fylkeskommune der 

pasienten/brukeren til enhver tid oppholder seg, som har plikt til å yte tjenester.   

Helse- og omsorgstjenesteloven har ikke egne bestemmelser som avgrenser 

personkretsen, det vil si hvem som har lovfestede individuelle rettigheter til tjenester. 

Mens tannhelsetjenesteloven har egne rettighetsbestemmelser, regulerer ikke helse- og 

omsorgstjenesteloven retten til kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Hvem som har rettigheter til kommunale helse- og omsorgstjenester, følger av pasient- og 

brukerrettighetsloven § 1-2 første ledd som slår fast at loven gjelder for alle som 

oppholder seg i riket. Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra lovens kapittel 2 om rett til 

helse- og omsorgstjenester for personer som ikke er norske statsborgere eller ikke har fast 

opphold i riket. Slike unntak er fastsatt i forskrift 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til 

helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. Forskriften regulerer ikke 

rettigheter til tannhelsehjelp for personer uten fast opphold i riket.   
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Departementets vurdering og forslag 

Som følge av forslaget om ny lovstruktur, vil spørsmålet om hvem som har rettigheter til 

tannhelsehjelp bli regulert i pasient- og brukerrettighetsloven. Se nærmere under punkt 

5.21. Departementet anser det derfor ikke som aktuelt å ta inn rettighetsbestemmelser 

knyttet til tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven. Det vises i den forbindelse 

til drøftingen av virkeområdet for forslaget til ny helse- og omsorgstjenestelov i Prop. 91 

L (2010-2011) punkt 7.4.5 side 69, hvor departementet uttaler:  

"Etter departementets vurdering er det ikke hensiktsmessig med en nærmere avgrensning 

av hvem som er rettighetshaver etter loven. Som nærmere redegjort for under punkt 7.2, 

tilrår departementet at ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i størst mulig grad 

innrettes som en rendyrket pliktlov eller tjenestelov. Dette innebærer at hvilke personer 

loven gjelder for og hvilke rettigheter den enkelte har etter loven, i stor grad må bestemmes 

etter annen lovregulering, hvor særlig pasientrettighetsloven vil være sentral. Dette 

innebærer for eksempel at i hvilken grad personer som oppholder seg ulovlig i landet eller 

asylsøkere vil omfattes av loven, fastsettes gjennom annen lovgivning og ikke i 

virkeområdebestemmelsen i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester." 

5.6.2.4 Forslag til lovregulering  

Departementet foreslår følgende endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2 første 

ledd (endringer i kursiv):  

"Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester, herunder tannhelsetjenester, som tilbys eller 

ytes i riket av kommunen eller private som har avtale med kommunen, når ikke annet 

følger av loven her." 

Det vises i sin helhet til lovforslagene i punkt 10.  

5.6.2.5 Økonomiske og administrative konsekvenser  

En utvidelse av det saklige virkeområdet for helse- og omsorgstjenesteloven til å omfatte 

tannhelsetjenester, vil medføre at kommunene blir pålagt et større ansvar enn de har i dag. 

Dette er imidlertid en direkte konsekvens av oppgaveoverføringen i seg selv. Det er ikke 

nødvendig å endre det saklige virkeområdet i helse- og omsorgstjenesteloven for å 

inkludere tannhelsetjenester. Presiseringen som foreslås i virkeområdebestemmelsen 

synliggjør at også tannhelsetjenester er et kommunalt ansvar etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. Forslaget medfører i seg selv ingen økonomiske eller 

administrative konsekvenser.  

Lovfesting av kommunens ansvar for tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven 

vil ikke ha betydning for den geografiske rekkevidden av kommunens ansvar for slike 

tjenester. Adgangen til å gi forskrifter om lovens anvendelse på Jan Mayen, innebærer en 

utvidelse i forhold til dagens hjemmel i tannhelsetjenesteloven som er begrenset til 

Svalbard. Denne utvidelsen vil ikke i seg selv ha økonomiske eller administrative 

konsekvenser, før hjemmelen eventuelt blir benyttet til å gi slike forskrifter i disse 

områdene.  
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5.7 Forholdet til andre lover 

Kapittel 2 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser om forholdet til 

helsepersonelloven og forvaltningsloven.  

5.7.1 Forholdet til helsepersonelloven 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1 regulerer forholdet til helsepersonelloven. Av 

denne bestemmelsen fremgår at helsepersonelloven gjelder tilsvarende for alt personell 

som yter tjenester etter loven. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at personell som 

yter tjenester som tidligere falt inn under sosialtjenesteloven av 1991, skal ha de samme 

plikter som helsepersonell som er direkte omfattet av helsepersonelloven. Loven § 2-1 

inneholder også en hjemmel til å gi forskrift om utfylling og gjennomføring av 

bestemmelsen, samt om adgang til å fravike helsepersonelloven for personell som yter 

bestemte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Slik forskrift er gitt, jf. forskrift 

16. desember 2011 nr. 1393 om helsepersonellovens anvendelse.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen bestemmelser som regulerer forholdet til 

helsepersonelloven. Det er likevel ingen tvil om at helsepersonelloven i dag gjelder 

direkte for autorisert helsepersonell og eventuelt annet personell i den grad de yter 

helsehjelp i form av tannhelsetjenester, enten hjelpen gis av ansatte i fylkeskommunen 

eller av private tjenesteytere. Departementet legger til grunn at bestemmelsen i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 2-1 først og fremst vil ha betydning for personell som yter andre 

tjenester enn helsehjelp. 

5.7.2 Forholdet til forvaltningsloven 

5.7.2.1 Gjeldende rett 

Utgangspunktet er at lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

(forvaltningsloven) gjelder generelt for virksomhet som drives av forvaltningsorganer, 

herunder fylkeskommuner og kommuner, jf. forvaltningsloven § 1.  

Dette prinsippet er langt på vei slått fast i helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2, hvor det 

fremgår at forvaltningsloven gjelder for kommunenes virksomhet med de særlige 

bestemmelser som følger av loven her og av pasient- og brukerrettighetsloven. Det betyr 

at forvaltningsloven gjelder i den grad verken helse- og omsorgstjenesteloven selv eller 

pasient- og brukerrettighetsloven regulerer det aktuelle spørsmålet på en annen måte. 

Eksempel på en bestemmelse som fraviker forvaltningsloven, er bestemmelsen i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 12-1 om taushetsplikt. Opplysninger som ikke er underlagt 

taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 andre ledd, vil være omfattet av taushetsplikten 

etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 andre ledd. Se nærmere om 

taushetspliktreglene i punkt 5.20.1.    

Av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 første ledd fremgår at forvaltningsloven 

kapittel IV (regler om saksforberedelse ved enkeltvedtak) og kapittel V (regler om 

vedtaket) ikke gjelder for vedtak som treffes etter reglene i pasient- og 

brukerrettighetsloven kapittel 2. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 inneholder 



Side 107 av 301 

blant annet regler om rett til helse- og omsorgstjenester fra kommunen og 

spesialisthelsetjenesten og rett til individuell plan. Reglene i forvaltningsloven kapittel IV 

og V gjelder likevel for vedtak om enkelte kommunale omsorgstjenester som forventes å 

vare lenger enn to uker, jf. § 2-7 andre ledd.   

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen generell bestemmelse om forholdet til 

forvaltningsloven. Tannhelsetjenesteloven § 2-1 tredje ledd slår imidlertid fast at 

forvaltningslovens regler ikke gjelder for fylkeskommunens vedtak om tildeling av rett til 

nødvendig tannhelsehjelp etter bestemmelsen i § 2-1 første ledd. Unntaket er begrenset til 

"vedtak etter paragrafen her". Samtidig er unntaket videre enn etter pasient- og 

brukerrettighetsloven ved at det omfatter hele forvaltningsloven og ikke bare 

forvaltningsloven kapittel IV og V.  

Forvaltningsloven gjelder for fylkeskommunens øvrige virksomhet etter 

tannhelsetjenesteloven. Som eksempel kan nevnes at fylkeskommunen i 

tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd er delegert myndighet til selv å fastsette forskrift 

om dekning av pasientens skyssutgifter i forbindelse med reise til og fra tannbehandling 

som gis av fylkeskommunen. Endringer av reglene eller fastsetting av nye regler om 

reiseutgifter må følge saksbehandlingsreglene for forskrifter i forvaltningsloven kapittel 

VII. Det vises til Helsedepartementets uttalelser i punkt 4.3 side 10 i Ot.prp. nr. 54 (2001-

2002) Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 

kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot 

kommunesektoren m.v.). Det samme gjelder vedtak som fylkeskommunen har truffet med 

hjemmel i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e, § 1-3 tredje ledd og § 2-2 

første ledd.    

5.7.2.2 Departementets vurdering og forslag  

I likhet med tannhelsetjenesteloven, inneholdt pasientrettighetsloven opprinnelig et helt 

generelt unntak fra forvaltningsloven når det gjaldt tildeling av rettigheter til nødvendig 

helsehjelp fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Unntaket i pasientrettighetsloven § 

2-7 ble endret i forbindelse med vedtakelsen av ny lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester, slik at forvaltningsloven fra 1. januar 2012 har fått utvidet anvendelse 

på kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Den tilsvarende 

bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 2-1 tredje ledd er imidlertid ikke endret.    

Spørsmålet om forvaltningslovens anvendelse i forhold til kommunale helse- og 

omsorgstjenester er inngående drøftet i Prop. 91 L (2010-2011) punkt 11.7.3 side 128 flg. 

Departementet fastholder i forarbeidene at det ikke er grunn til å unnta reglene i 

forvaltningsloven kapittel II og III når det gjelder kommunens virksomhet etter den nye 

loven. Det vises til at krav til habilitet mv. allerede følger av ulovfestede 

saksbehandlingsregler. Det vises også til at regler i annen helselovgivning går lengre enn 

forvaltningslovens regler. Her nevnes pasientrettighetslovens regler om rett til 

medvirkning og informasjon, samt helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet, krav 

til sparsomhet og taushetsplikt. Videre legger departementet under punkt 11.7.4 side 129 i 

Prop. 91 L (2010-2011) til grunn at reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V som 

utgangspunkt fortsatt ikke bør gjelde ved tildeling og avslag på hjelp fra kommunen og 
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spesialisthelsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven. Etter alminnelig 

rettsoppfatning anses ikke konsultasjoner, diagnostisering, behandling og henvisninger 

som enkeltvedtak, men som faktiske, eventuelt prosessuelle handlinger. Dette betyr at 

reglene om enkeltvedtak uansett ikke gjelder for disse handlingene. Unntaket fra 

forvaltningsloven kapittel IV og V skyldes særlig hensynet til at helsetjenesten må kunne 

iverksette et avgrenset behandlingstilbud så raskt som mulig. I lovforarbeidene har 

departementet i sin begrunnelse lagt avgjørende vekt på at reglene i kapittel IV og V ikke 

passer for beslutninger som treffes i den kliniske virksomheten, og faller utenfor de 

avgjørelser som disse bestemmelsene er ment å regulere.  

Etter departementets vurdering vil de samme hensynene som er nevnt over gjøre seg 

gjeldende for kommunens kliniske tannhelsevirksomhet. Tannhelsehjelp ytes som regel 

uten at det er fremmet en formell søknad om dette. Hjelpen ytes ofte basert på innkalling 

eller ved personlig henvendelse og direkte kontakt med det enkelte helsepersonell.      

Personellet foretar ulike beslutninger knyttet til utredning og diagnostisering, blant annet 

henvisninger til private tannlegespesialister, til tannlegespesialister ansatt i en annen 

fylkeskommune og til tannlegespesialister i spesialisthelsetjenesten. Departementet kan 

ikke se at det er behov for å videreføre et mer omfattende unntak fra forvaltningslovens 

anvendelse ved tildeling av kommunal tannhelsehjelp, enn hva som gjelder for andre 

kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Tvert imot er det på 

dette området behov for harmonisering slik at forvaltningsloven får lik anvendelse på alle 

helsetjenester.  

Dagens bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 omfatter rett til 

kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester, men ikke rett til 

fylkeskommunale tannhelsetjenester. Som følge av forslaget om ny lovstruktur i dette 

høringsnotatet, vil retten til tannhelsehjelp fra kommunen bli regulert av pasient - og 

brukerrettighetsloven. Da vil bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 

første ledd også komme til anvendelse på avgjørelser om tildeling av kommunale 

tannhelsetjenester. Det innebærer at det generelle unntaket fra forvaltningsloven som i 

dag gjelder ved tildeling av rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp fra fylkeskommunen, 

vil bli innskrenket til bare å gjelde reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V.  

Dette betyr at kommunen må følge de øvrige bestemmelsene i forvaltningsloven i 

forbindelse med tildeling av tannhelsetjenester til pasienter med rettigheter. Eksempler på 

regler i forvaltningsloven som da må følges, er habilitetsreglene i kapittel II og 

alminnelige regler om saksbehandlingen i kapittel III (blant annet om veiledningsplikt, 

saksbehandlingstid, foreløpig svar, muntlig konferanse og nedtegning av opplysninger, 

rett til å la seg bistå av fullmektig og taushetsplikt). Slike prosessuelle rett igheter og 

plikter følger imidlertid allerede av ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, av 

tannhelsetjenesteloven og den øvrige helselovgivningen. Tannhelsetjenesteloven § 2-1 

andre ledd inneholder en egen bestemmelse om veiledningsplikt overfor pasienten. 

Pasienten har dessuten prosessuelle rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven 

kapittel 3, 4 og 5. Tannhelsepersonell er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven 

og/eller helsepersonelloven. For tannhelsetjenester innebærer dermed anvendelse av 
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reglene i forvaltningsloven kapittel II og III i hovedsak en videreføring og presisering av 

gjeldende rett.  

Departementet legger etter dette til grunn at det ikke er behov for et mer omfattende 

unntak fra forvaltningsloven når det gjelder kommunale tannhelsetjenester, enn det som 

gjelder for andre kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester.  

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 kan dermed gjøres gjeldende for 

tannhelsetjenester uten at det er nødvendig med lovendringer.   

5.7.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser   

Anvendelsen av helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 for kommunale tannhelsetjenester 

innebærer ingen utvidelse av kommunens plikter i forhold til de plikter som 

fylkeskommunen i dag er pålagt gjennom tannhelsetjenesteloven. Krav til anvendelse av 

reglene i forvaltningsloven kapittel II og III ved tildeling av kommunale 

tannhelsetjenester anses ikke å føre til merarbeid for kommunen, sett i forhold til hvilke 

prosessuelle plikter fylkeskommunen allerede er pålagt i dag.    

5.8 Kommunens ansvar for tilgjengelige tannhelsetjenester til 

befolkningen 

Kapittel 3 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder en rekke bestemmelser som 

regulerer kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder blant annet 

kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester for alle som oppholder 

seg i kommunen samt ansvar for et minimum av tjenestetyper, plikter knyttet til 

helsefremmende og forebyggende arbeid, samhandling og samarbeid, øyeblikkelig hjelp 

og helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. De ulike 

pliktene som følger av bestemmelsene i dette kapitlet er nærmere omtalt nedenfor under 

punkt 5.8 til 5.14.   

5.8.1 Oversikt over fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester 

Innledningsvis gis det en kort oversikt over fylkeskommunens ansvar etter 

tannhelsetjenesteloven, jf. også punkt 5.3.2. Oversikten er ment å gi en pedagogisk 

innfallsvinkel til en mer detaljert omtale og vurdering i punktene nedenfor.  

Fylkeskommunens ansvar etter tannhelsetjenesteloven består dels av et befolkningsansvar 

og dels av et gruppeansvar.  

Befolkningsansvaret kan igjen deles opp i et tilgjengelighetsansvar og et 

folkehelseansvar. Tilgjengelighetsansvaret omtales her i punkt 5.8 og består i å sørge for 

at tannhelsetjenester, herunder spesialisttannhelsetjenester, i rimelig grad er tilgjengelige 

for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Folkehelseansvaret består i sørge 

for nødvendige helsefremmende og forebyggende tiltak overfor hele befolkningen, jf. 

punkt 5.10. Spørsmålet om fylkeskommunens ansvar for akutt tannhelsehjelp, er drøftet 

under punkt 5.13.  

Gruppeansvaret har et klart folkehelseelement ved at det består i å gi et regelmessig og 

oppsøkende tilbud til bestemte persongrupper i befolkningen som er nærmere definert i 
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tannhelsetjenesteloven (prioriterte grupper). Det er bare gruppene som er listet opp i 

loven som har lovfestede rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, helt eller delvis 

vederlagsfritt, fra fylkeskommunen. Gruppeansvaret vil bli nærmere omtalt under punkt 

5.9.   

5.8.2 Gjeldende rett  

5.8.2.1 Helse- og omsorgstjenesteloven   

Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester er regulert i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1. Det fremgår av § 3-1 første ledd at kommunen skal sørge for 

at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter personer i alle aldre og alle pasient - og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse,  

rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 1-3 andre ledd. Hvilke tjenester kommunen plikter å tilby og 

innholdet i tjenestene følger av en tolkning av begrepet "nødvendige helse- og 

omsorgstjenester", samt den opplistingen av tjenester som særlig følger av loven § 3-2. 

For å ivareta sørge for ansvaret, pålegger helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd 

kommunen en plikt til å sette i verk systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens 

aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i 

lov og forskrift.  

5.8.2.2 Tannhelsetjenesteloven 

Fylkeskommunens befolkningsansvar etter tannhelsetjenesteloven § 1-1 første ledd består 

i å sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er 

tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.  

Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-1 favner vidt, både når det gjelder det saklige 

virkeområdet og personkrets. Formuleringen "alle som bor eller midlertidig oppholder 

seg" innebærer at oppholdsfylket er ansvarlig for å sørge for at tannhelsetjenester er 

tilgjengelige også for personer som midlertidig befinner seg i fylket, selv om de er bosatt 

i et annet fylke.  

Begrepet ”tilgjengelig” er ikke konkretisert i tannhelsetjenesteloven eller dens forarbeider 

når det gjelder innhold og omfang. Uttrykket "i rimelig grad" er heller ikke belyst i lovens 

forarbeider, men gir anvisning på et visst minstenivå av tilgjengelige tannhelsetjeneste r 

som ikke kan være lavere enn det som er forsvarlig. Bestemmelsen er utformet som en 

rettslig standard. Det betyr at innholdet i bestemmelsen kan endres med endrede 

forutsetninger og forventninger ut fra den odontologiskfaglige utviklingen, utviklingen i 

tannhelse- og sykdomsbildet i befolkningen, endrede verdioppfatninger, den generelle 

samfunnsutviklingen mv. Bestemmelsen må imidlertid forstås slik at fylkeskommunen 

skal sørge for at så vel allmenntannhelsetjenester som spesialist tannhelsetjenester både til 

personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og til den øvrige befolkningen som 

ikke har slike rettigheter, i rimelig grad er tilgjengelige.  
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Tilgjengeligheten kan i praksis måles på grunnlag av ulike faktorer. Dette kan for 

eksempel være tilgangen på tilstrekkelig kvalifisert personell i fylket, inkludert 

spesialistkompetanse, sett i forhold til behov og etterspørsel hos befolkningen 

(befolkningstetthet), reiseavstand til nærmeste tannhelsetilbud, tilbudet av offentlig 

transport, åpningstider, ventetid på behandling og fysisk tilgjengelighet til tannklinikker.  

Det er opp til fylkeskommunen selv å vurdere hva som er et tilstrekkelig tilgjengelig 

tannhelsetilbud ut fra nevnte faktorer, og hvordan dette ansvaret kan oppfylles. 

Fylkeskommunen må skaffe seg oversikt over det samlede tilbudet av private og 

fylkeskommunale tannhelsetjenester, og på det grunnlag vurdere hvorvidt tilbudet er 

tilstrekkelig sett i forhold til hele befolkningen i fylket. Som et minimum må 

fylkeskommunen sørge for at tilgjengeligheten av tannhelsetjenester og tilbudet til 

personer med rettigheter blir ivaretatt. Ut over dette må fylkeskommunen vurdere 

tilgjengeligheten for den øvrige voksne befolkningen.  

Tilbudet fra private tjenesteytere vil langt på vei dekke behovet for tannhelsetjenester for 

den voksne delen av befolkningen. I områder hvor det private tilbudet er mangelfullt eller 

fraværende må fylkeskommunen enten oppmuntre til privat etablering eller selv sørge for 

et tilbud fra fylkeskommunens egne tannklinikker. I områder med spredt bosetting og 

ingen eller begrenset tilbud fra private, vil fylkeskommunen i praksis gi et tilbud til den 

voksne befolkningen i sin helhet.  

For å ivareta ansvaret etter tannhelsetjenesteloven, skal fylkeskommunen planlegge, 

organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og helsepersonell 

kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av forskrift, jf. tannhelsetjenesteloven § 1 -3a.  

Fylkeskommunens ansvar for samordning av den offentlige tannhelsetjenesten og privat 

sektor etter tannhelsetjenesteloven § 1-4, skal blant annet bidra til å sikre 

tilgjengeligheten til tannhelsetjenester for hele befolkningen i fylket.  

5.8.3 Departementets vurdering og forslag   

5.8.3.1 Generelt om rekkevidden av tilgjengelighetsansvaret  

Fylkeskommunens ansvar etter tannhelsetjenesteloven § 1-1 første ledd er begrenset til å 

sørge for at tannhelsetjenester "i rimelig grad" er tilgjengelige. Departementet viser til at 

det først og fremst er historiske årsaker til at dette forbeholdet er tatt inn i 

tannhelsetjenesteloven. Da tannhelsetjenesteloven ble vedtatt i 1983, var det offentlige 

tannhelsetilbudet mangelfullt utbygd i store deler av landet. I flere fylker eksisterte det på 

dette tidspunktet bare kommunal skoletannpleie og ikke en folketannrøkt som også ga 

tilbud til den voksne delen av befolkningen, slik målet hadde vært med lov om 

folketannrøkt av 1949. Det ville derfor bli for stort ansvar å pålegge samtlige 

fylkeskommuner et fullt tilgjengelighetsansvar allerede første dag fra 

tannhelsetjenestelovens ikrafttredelse. Sosialdepartementet forutsatte i stedet en gradvis 

iverksetting av tannhelsetilbudet til befolkningen som fulgte av lovforslaget, jf. punkt 7.2 

i Ot.prp. nr. 49 (1982-1983) Om lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesten i 

fylkeskommunene).  
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Departementet viser også til at det i departementets lovforslag var lagt inn et ytterligere 

forbehold i lovteksten om at "fylkeskommunen skal legge forholdene til rette" slik at 

tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige. Hensikten var at fylkeskommunens 

ansvar for tilgjengelige tannhelsetjenester skulle begrenses til et tilretteleggingsansvar. I 

forbindelse med Stortingets behandling av lovforslaget, la imidlertid flertallet i 

sosialkomiteen vekt på å sikre at en fikk en nasjonalt likeverdig tannhelsetjeneste og 

erstattet derfor formuleringen "legge forholdene til rette" med begrepet "sørge for". På 

den måten ble begrepsbruken i tannhelsetjenesteloven den samme som i 

kommunehelsetjenesteloven av 1982, som er forgjengeren til lov om kommunale helse- 

og omsorgstjenester.  

Sett i lys av utviklingen over tid med utbygging av det offentlige tannhelsetilbudet og økt 

tilgang på tannhelsepersonell, kan ikke departementet se at forbeholdet "i rimelig grad" 

lenger har noen selvstendig og reell betydning for fastleggingen av rekkevidden av 

fylkeskommunens tilgjengelighetsansvar. Den faktiske situasjonen når det gjelder tilgang 

på personell er ikke vesensforskjellig, enten det dreier seg om rekruttering av fastleger til 

kommunen eller tannleger til fylkeskommunen. Departementet finner det på denne 

bakgrunn ikke nødvendig eller hensiktsmessig å videreføre forbeholdet "i rimelig grad" i 

helse- og omsorgstjenesteloven. Å fjerne denne formuleringen vil i stedet bidra til en 

klargjøring av kommunens fremtidige lovpålagte ansvar for tilgjengelige 

tannhelsetjenester. Det vil uansett være opp til kommunen å avgjøre hva som er 

nødvendig tilgjengelighet når det gjelder kapasitet, geografisk fordeling av offentlige 

tannklinikker og private tannhelsetilbud, ventetider mv. Avgjørende faktorer for 

befolkningens tilgang på tannhelsetjenester er den fysiske/geografiske plasseringen av 

tannklinikkene og at klinikkene er stabilt bemannet med kvalifisert personell. Tilgangen 

på tannhelsetjenester i den enkelte kommune må i alle tilfelle vurderes i forhold til 

forsvarlighetskravet.    

Videre vil departementet peke på at både kommunens og fylkeskommunens ansvar for å 

sørge for nødvendige tannhelsetjenester, er begrenset til å omfatte personer som har 

rettigheter til tjenester. For tannhelsetjenester fremgår dette av rettighetsbestemmelsen i 

tannhelsetjenesteloven § 2-1 første ledd, som slår fast at alle som omfattes av gruppene 

nevnt i loven § 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp fra fylkeskommunen. For 

kommunale helse- og omsorgstjenester fremgår ikke denne begrensningen i ansvaret 

direkte av loven, men av lovforarbeidene. Det vises til Prop. 91 L (2010-2011) punkt 

12.6.1 side 139, hvor departementet uttaler at begrepet "sørge for" pålegger kommunen 

ansvar for at tjenestene gjøres tilgjengelige for de som har rett til å motta tjenester. Det 

samme fremgår av spesialmerknadene til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd 

på side 487.   

Når det gjelder ansvaret for å sørge for nødvendig tannhelsehjelp til personer med 

rettigheter, kan fylkeskommunen i dag yte tjenestene ved hjelp av egne ansatte, ved bruk 

av private tjenesteytere etter avtale eller ved samarbeid med den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten i nabofylket. Kommunens ansvar for å sørge for å tilby nødvendige 

helse- og omsorgstjenester er i en viss grad sammenfallende med fylkeskommunens 
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ansvar for å sørge for tilgjengelige tannhelsetjenester. I begrepet "tilby" i helse- og 

omsorgstjenesteloven ligger nettopp at kommunen ikke behøver å yte tjenestene selv, men 

må sørge for at hjelpen gjøres tilgjengelig for befolkningen, for eksempel gjennom avtaler 

med private tjenestetilbydere. Kommunen har et generelt ansvar for å gjøre alle helse- og 

omsorgstjenester som den har ansvar for, tilgjengelige for befolkningen. Et eksempel på 

dette er det lovfestede kravet om at tilbudet om allmennlegetjenester skal organiseres 

gjennom en fastlegeordning.  

Kommunens ansvar for å sørge for at tannhelsetjenester "er tilgjengelige" for alle som 

oppholder seg i kommunen vil likevel være mer begrenset enn kommunens ansvar for å 

sørge for at personer som oppholder seg i kommunen "tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester". For å videreføre innholdet i og rekkevidden av fylkeskommunens 

tilgjengelighetsansvar, foreslår derfor departementet at det tas inn en bestemmelse i helse- 

og omsorgstjenesteloven som tydeliggjør dette. Det vises til forslaget til nytt andre 

punktum i § 3-1 første ledd.     

Det er samtidig behov for å tydeliggjøre kommunens ansvar for tilgjengelige 

odontologiske spesialisttjenester i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. punkt 5.8.3 

nedenfor.  

Når det gjelder hvilke persongrupper kommunen har ansvar for å gi et tannhelsetilbud til, 

vises det til forslaget til ny § 3-2 b i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. punkt 5.9.12.  

Departementet foreslår i tillegg at det tas inn et nytt punkt 7 om tannhelsetjenester i helse - 

og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd. På den måten tydeliggjøres det at 

tannhelsetjenester er blant de spesifikke tjenester som kommunen som et minimum skal 

tilby. På den måten vil det også komme klart frem at forskriftshjemlene i § 3-2 andre og 

fjerde ledd også kan gis anvendelse for tannhelsetjenester. Alternativet til dette forslaget 

er å dublere med likelydende forskriftshjemler i § 3-2 b. Av hensyn til harmonisering og 

forenkling anbefales imidlertid ikke en slik løsning.   

5.8.3.2 Særlig om ansvaret for tilgjengelige spesialisttannhelsetjenester 

Oppgaveoverføringen til kommunene omfatter også fylkeskommunens ansvar for at 

odontologiske spesialisttjenester er tilgjengelige for befolkningen i kommunen.  

Forhold knyttet til antall tannlegespesialister og organisering av spesialisttannhelsetjenester 

mv., herunder regionale odontologiske kompetansesentre, er nærmere beskrevet under punkt 

5.3.3.   

Odontologiske spesialisttjenester var ikke omfattet av forslaget til tannhelsetjenestelov i 

Ot.prp. nr. 49 (1982-1983) eller på annen måte vurdert i lovforarbeidene. I forbindelse 

med Stortingets behandling av lovforslaget, påpekte imidlertid sosialkomiteens flertall at 

fylkeskommunen må sørge for nødvendig geografisk spredning av odontologiske 

spesialisttjenester for å sikre befolkningens behov for slike tjenester, jf. Innst. O. nr. 86 

(1982-83). Flertallet tilføyde deretter formuleringen "herunder spesialisttjenester" i 

lovteksten til § 1-1 første ledd som ble vedtatt.     

Med begrepet "spesialisttjenester" menes i denne sammenheng utredning, diagnostikk, 

behandlingsplanlegging, behandling og nødvendig oppfølging som forutsetter kompetanse 
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på spesialistnivå og som utføres av tannlege med spesialistgodkjenning. Det kan dreie seg 

om personer som er født med syndromer, sykdommer eller tilstander som i betydelig grad 

påvirker munnhule, kjeve og tenner, og hvor utredning mv. krever spesialistkompetanse i 

for eksempel pedodonti, protetikk, bittfysiologi, kjeveortopedi, kirurgi eller periodonti.  

Hovedtyngden av pasienter som blir henvist til spesialistbehandling, blir henvist av 

allmenntannleger. Odontologiske spesialisttjenester kan utføres av fylkeskommunens 

egne ansatte tannlegespesialister ved tannklinikkene eller de regionale odontologiske 

kompetansesentrene. Videre kan spesialisttannhelsetjenester utføres av private 

tannlegespesialister eller av spesialisttannleger (oralkirurger mv.) ansatt ved 

helseforetakene. I tillegg tilbys spesialisttannhelsetjenester ved de odontologiske 

lærestedene som del av spesialistutdanningen av tannleger.   

Fylkeskommunens mulighet for å rekruttere tannlegespesialister har i stor grad vært et 

resultat av hvordan spesialistutdanningen er regulert, dimensjonert, organisert og 

finansiert, samt klinikkstruktur. Mange fylkeskommuner har gjennom årene hatt 

utfordringer når det gjelder å rekruttere tannlegespesialister til arbeid i den offentlige 

tannhelsetjenesten. Statlig tilskudd til finansiering av spesialistutdanning av tannleger ved 

universitetene og statlig tilskudd til etablering og oppbygging av regionale odontologiske 

kompetansesentre i kombinasjon med sterkere regulering av spesialistutdanningen, er 

tiltak som har bidratt til at fylkeskommunene i økende grad har vært i stand til å 

rekruttere spesialister og dermed ivareta ansvaret for å sørge for at odontologiske 

spesialisttjenester er tilgjengelige.  

Det er et overordnet mål at alle skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, 

uavhengig av bosted. Dette gjelder også tilgangen på spesialisttjenester knyttet til 

tannbehandling. Graden av offentlig finansiering vil kunne påvirke etterspørselen av 

spesialistbehandling. Etterspørselen vil i sin tur påvirke kapasitet og tilgjengelige 

ressurser til slik behandling.  

I likhet med hva som gjelder for allmenntannhelsetjenester, jf. punkt 5.8.3, legger 

departementet til grunn at summen av de faktorer som påvirker dynamikken når det 

gjelder tilbudet av spesialisttannhelsetjenester, tilsier at betydningen av å sondre mellom 

et tilgjengelighetsansvar med eller uten forbeholdet "i rimelig grad" er lite relevant. Det 

anses lite hensiktsmessig å opprettholde dette forbeholdet både når det gjelder   

allmenntannhelsetjenester og spesialisttannhelsetjenester.   

Etter departementets vurdering er det imidlertid behov for å ta inn en presisering i helse - 

og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd av at kommunens ansvar inkluderer 

odontologiske spesialisttjenester. Dette anses nødvendig for å synliggjøre at rekkevidden 

av kommunens ansvar vil bli den samme som fylkeskommunens ansvar, slik det er i dag.  

5.8.3.3 Kommunens ivaretakelse av ansvaret for å sørge for tannhelsetjenester 

Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd at kommunens 

overordnede sørge for ansvar innebærer en plikt til å sette i verk systematiske tiltak som 

sikrer at tjenestenes innhold og omfang er i tråd med lov og forskrift (internkontroll).  
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Fylkeskommunens ansvar etter tannhelsetjenesteloven § 1-3a omfatter plikt til å 

planlegge, organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og 

helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Ordlyden 

er den samme som i den tidligere tilretteleggingsbestemmelsen i 

kommunehelsetjenesteloven § 1-3a, som er videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-1 tredje ledd. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd fremhever i tillegg de 

grunnleggende fire kravene til styring som allerede fremgår av internkontrollforskriften. 

Det fremgår av departementets merknader i Prop. 91 L (2010-2011) punkt 12.6.2 side 

140-141 og side 486, at bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd 

er en videreføring av gjeldende rett.  

Innholdet i kravene til planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av 

virksomheten følger allerede av gjeldende regelverk om internkontroll som også gjelder 

for offentlig og privat tannhelsevirksomhet. Det følger av lov 30. mars 1984 nr. 15 om 

statlig tilsyn med helsetjenesten § 3 at enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal 

etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester 

planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover 

og forskrifter. Krav til innholdet i internkontrollen er nærmere beskrevet i 

internkontrollforskriften § 4.  

Departementet viser til at det er en forutsetning for ivaretakelse av kommunens 

tilgjengelighets- og samordningsansvar at kommunen faktisk har en planleggingsplikt. 

Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3a kan innpasses i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd uten at det er nødvendig å foreta lovendringer. 

Dette er en videreføring av innholdet i tannhelsetjenesteloven § 1-3a, på lik linje med den 

tidligere bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 1-3a. Forslaget vil for 

kommunens del være en videreføring av de plikter som fylkeskommunen er pålagt i dag, 

og forslaget vil derfor i seg selv ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser.  

Se forøvrig omtale av bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd 

og tannhelsetjenesteloven § 1-3a under punkt 5.15 om krav til forsvarlighet, 

pasientsikkerhet og kvalitet.    

5.8.4 Forslag til lovregulering  

Departementet foreslår et nytt andre punktum i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 

første ledd:  

"Kommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttannhelsetjenester, er 

tilgjengelige for personer som oppholder seg i kommunen." 

I tillegg foreslås det å ta inn en ny bestemmelse i § 3-2 første ledd nr. 7, som lyder:  

"7. Tannhelsetjenester, herunder til pasient- og brukergrupper som nevnt i § 3-2 b."  

Det vises i sin helhet til lovforslagene under punkt 10.  
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5.8.5 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget til endring av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd innebærer at det 

tas inn en presisering av at kommunens ansvar for å sørge for at alle som oppholder seg i 

kommunen tilbys tannhelsetjenester, ikke bare omfatter allmenntannhelsetjenester, men 

også spesialisttannhelsetjenester. Forslaget er en videreføring av gjeldende rett. At 

formuleringen "i rimelig grad er tilgjengelige" ikke videreføres i helse- og 

omsorgstjenesteloven, vil ikke medføre at kommunen blir pålagt et større ansvar enn det 

ansvaret fylkeskommunen har i dag. Begrepet "tilby" i helse- og omsorgstjenesteloven 

innebærer at kommunen har ansvar for at tannhelsetjenester gjøres tilgjengelige for alle 

som oppholder seg i kommunen, men ikke nødvendigvis at det er kommunen selv som må 

yte dem. 

På landsbasis er det i gjennomsnitt 1 280 innbyggere per årsverk av allmenntannleger i 

offentlig og privat sektor, og i gjennomsnitt rundt 5 900 innbyggere per årsverk av 

tannpleiere. Med dagens kommunestruktur er det om lag 90 kommuner hvor det enten 

ikke er fylkeskommunal tannklinikk (og sannsynligvis heller ikke privatpraktiserende 

tannlege), eller hvor den fylkeskommunale tannklinikken kun er delvis bemannet 

gjennom året. Avhengig av hvor mange små kommuner som slår seg sammen, vil 

konsekvensene kunne bli at flere kommuner må samarbeide med nabokommuner for å 

ivareta ansvaret for å sørge for at allmenntannhelsetjenester er tilgjengelige for 

innbyggerne i kommunene, og for at personer med rett til nødvendig tannhelsehjelp får 

oppfylt sine rettigheter. 

På landsbasis var det i 2014 om lag 470 årsverk tannlegespesialister samlet for offentlig 

og privat sektor. Drøye 40 prosent av disse er spesialister i kjeveortopedi 

(tannregulering). Disse er rimelig godt fordelt over hele landet. De øvrige seks 

spesialitetene utgjorde om lag 270 årsverk, det vil si rundt 20 000 innbyggere per 

spesialistårsverk. Dette betyr at en enkelt kommune må ha et relativt høyt innbyggertall 

for selv å kunne ivareta ansvaret for tilgjengelighet av spesialisttannhelsetjenester til 

befolkningen i kommunen. De aller fleste kommuner vil måtte samarbeide med flere 

kommuner for å kunne ivareta dette ansvaret. Dette vil innebære et administrativt 

merarbeid sammenliknet med de administrative ressurser som fylkeskommunene bruker 

på denne oppgaven i dag.  

Departementet legger til grunn som et utgangspunkt for virksomhetsoverføringen at 

ansvaret for eierskap og drift av regionale odontologiske kompetansesentre legges til den 

kommunen hvor senteret er geografisk plassert (vertskommunen), se nærmere om dette 

under punkt 5.22. Videre har et flertall på Stortinget ved behandlingen av 

Oppgavemeldingen lagt til grunn at regjeringen må vurdere tiltak som legger til rette for å 

videreføre kompetansemiljøene i de regionale odontologiske kompetansesentrene og i 

spesialisttannhelsetjenesten. Departementet ser det i den sammenheng som aktuelt å 

videreføre den statlige tilskuddsordningen til de regionale kompetansesentrene. Det vises 

til punkt 5.19.5 om finansiering av spesialisttannhelsetjenester.  Kompetansesentrene har i 

tillegg til spesialistutredning/– behandling også oppgaver knyttet til forskning og 

kunnskapsutvikling samt rådgivning og veiledning overfor alle offentlige tannklinikker i 
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kompetansesenterets nedslagsområde. Kompetansesentrene vil også få en viktig rolle i 

spesialistutdanningen av tannleger. Dette vil innebære at kommunene i regionen må 

vurdere deltakelse i et interkommunalt samarbeid om oppgaver som utføres av 

kompetansesenteret.  

5.9 Kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte 

grupper    

Punkt 5.9.1 nedenfor gir en overordnet beskrivelse av gjeldende rett. En mer detaljert 

gjennomgang og vurdering av fremtidig regulering av kommunens ansvar for de ulike 

persongruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a til e, fremgår av punkt 

5.9.2 til 5.9.7. Tannhelsetjenester til voksne som ikke omfattes av noen av disse gruppene, er 

omtalt under punkt. 5.9.8. Spørsmålet om lovfesting av kommunens ansvar for å sørge for et 

tannhelsetilbud til personer med rusavhengighet samt innsatte i fengsler i kriminalomsorgen, 

er vurdert i punkt 5.9.9. og 5.9.10. Departementets forslag til lovregulering av kommunens 

ansvar for å sørge for tannhelsetjenester til bestemte grupper fremgår av punkt 5.9.12.    

Alle som er nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den 

fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg, jf. tannhelsetjenesteloven § 2-1. 

Retten til nødvendig tannhelsehjelp korresponderer med fylkeskommunens plikt til å gi et 

regelmessig og oppsøkende tilbud. Kommunens ansvar for bestemte persongrupper omtales 

derfor tidvis også som disse persongruppenes rettigheter til tannhelsetjenester, uten at det er 

noen meningsforskjell. Retten til nødvendig tannhelsehjelp er nærmere omtalt under punkt 

5.21.2, hvor departementet foreslår at individuelle rettigheter til tannhelsehjelp reguleres i 

pasient- og brukerrettighetsloven.  

Spørsmålet om i hvilken grad de ulike gruppene har rett til helt eller delvis vederlagsfri 

tannbehandling, er behandlet under punkt 5.19.2 om finansiering.  

5.9.1 Oversikt over gjeldende rett 

5.9.1.1 Helse- og omsorgstjenesteloven  

Kommunens ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester, omfatter alle 

pasient- og brukergrupper uavhengig av alder, herunder personer med somatisk eller 

psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 

funksjonsevne, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 andre ledd. Hvilke tjenester 

kommunen plikter å tilby følger av en tolkning av begrepet "nødvendige helse- og 

omsorgstjenester" i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, samt den 

opplistingen av tjenester som særlig følger av loven § 3-2 første ledd nr. 1 til 6. For å 

oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen som et minimum tilby følgende: 

helsetjenester i skoler og helsestasjonstjeneste, svangerskaps- og barselsomsorgstjenester, 

legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste, 

fastlegeordning, helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse (herunder praktisk bistand, 

opplæring og støttekontakt), plass i institusjon (herunder sykehjem) og avlastningstiltak.   
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5.9.1.2 Tannhelsetjenesteloven 

Fylkeskommunens ansvar for å tilby nødvendige tannhelsetjenester er avgrenset til 

bestemte persongrupper. Det rettslige grunnlaget for fylkeskommunens ansvar varierer, 

avhengig av hvilken gruppe det er tale om. Ansvaret følger dels direkte av 

tannhelsetjenesteloven og av forskrift gitt av departementet med hjemmel i lov, dels av 

lokale forskrifter fastsatt av den enkelte fylkeskommune med hjemmel i lov og dels av 

Stortingets budsjettvedtak.  

Det er fire hovedgrupper som fylkeskommunen har plikt til å gi et tannhelsetilbud til:  

 Grupper som er lovpålagte, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a til d 

 Grupper fylkeskommunen selv har vedtatt å gi et tilbud til, i tillegg til de lovpålagte 

gruppene, jf. § 1-3 første ledd bokstav e 

 Voksne som ikke omfattes av gruppene i § 1-3 første ledd bokstav a til e, men som 

fylkeskommunen har plikt til gi et tilbud til i distrikter hvor det ikke er annet 

tilstrekkelig tilbud, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd annet punktum 

 Grupper som Stortinget gjennom budsjettvedtak har bestemt skal gis et 

tannhelsetilbud og hvor tilbudet er nærmere spesifisert i retningslinjer fra 

departementet.   

Det følger av tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd at fylkeskommunen har plikt til å gi 

et regelmessig og oppsøkende tilbud til personer som omfattes av grupper som listet opp i 

bokstav a til e. I tannhelsetjenesteloven benyttes betegnelsen "prioriterte oppgaver” og 

”prioriterte grupper” om disse persongruppene. Kriteriene for å omfattes av en av 

persongruppene er knyttet til henholdsvis alder, diagnose og såkalte avledede vilkår, det 

vil si at en persons rett til tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven er en konsekvens av 

at vedkommende har rett til helse- og omsorgstjenester etter annen lovgivning.  

De prioriterte gruppene etter § 1-3 første ledd bokstav a til e er: 

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år 

b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon 

c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 

d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 

e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.  

Bakgrunnen for at det nettopp er personer i gruppene a til d som skal gis et offentlig 

tilbud om tannhelsehjelp, har sammenheng med at dette er personer som anses å være i en 

livssituasjon eller å ha et funksjonsnivå der de trenger hjelp til å ivareta egen tannhelse. 

For barn og ungdom er det et sentralt formål at tilbudet skal bidra til å etablere gode 

tannhelsevaner fra tidlig alder.  

Det følger av § 1-3 andre ledd at gruppene i bokstav a til e er listet opp i prioritert 

rekkefølge. Dersom ressursene ikke er tilstrekkelige for å gi et tilbud til alle gruppene, 

legger loven opp til at prioriteringen skal følges og at forebyggende tiltak skal prioriteres 

foran behandling.  

§ 1-3 tredje ledd regulerer fylkeskommunens adgang å gi et tannhelsetilbud til voksne 

pasienter mot betaling. Bestemmelsen regulerer også i hvilke tilfeller fylkeskommunen 
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har plikt til å gi et tannhelsetilbud til voksne som ikke omfattes av gruppene nevnt i § 1 -3 

første ledd bokstav a til e.  

5.9.2 Plikt til å gi et regelmessig og oppsøkende tilbud 

Etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd andre punktum skal den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte grupper som er 

regnet opp i bokstav a til d, samt til andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å gi 

et tilbud til etter bokstav e.  

Hva som nærmere ligger i uttrykket "regelmessig og oppsøkende tilbud" fremgår verken 

av tannhelsetjenesteloven eller dens forarbeider. Et minimumskrav for at tilbudet skal sies 

å være "oppsøkende", må være at det offentlige tannhelsetilbudet gjøres kjent for 

personer som har rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven. 

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten må gjøre en aktiv innsats for at tilbudet så langt 

som mulig faktisk når frem til målgruppene. Hva som skal til for at plikten til å gi et 

oppsøkende tilbud kan sies å være oppfylt, vil blant annet avhenge av den enkeltes 

samlede livs- og helsesituasjon. Dersom en person kalles inn til undersøkelse ved en 

tannklinikk, er vedkommende gjort kjent med sin rettighet, at tilbudet finnes og 

vedkommende er oppfordret til å benytte seg av tilbudet.  

For personer som av ulike årsaker ikke er i stand til å møte opp på tannklinikken blir 

spørsmålet om den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har plikt til å oppsøke pasienten 

der vedkommende befinner seg, eller tilrettelegge for at pasienten kan komme til 

tannklinikken. Her kan ambulante tjenester være nødvendig, det vil si at 

tannhelsepersonellet besøker institusjonene der pasientene oppholder seg eller oppsøker 

pasienten i eget hjem eller omsorgsbolig. Behandlingstilbudet kan riktignok bli redusert 

under slike omstendigheter, men en viss behandling kan utføres med utstyr som 

tannpleier/tannlege kan bringe med seg. I hvilken grad tannpleier/tannlege skal foreta 

første undersøkelse på institusjon eller i eget hjem, må i så fall avklares med 

institusjonen, personellet som yter tjenester i hjemmet eller med pårørende. Det vises i 

denne sammenheng til punkt 5.16.1, hvor departementet foreslår å lovfeste en plikt for 

kommunen til å sørge for transport av personell som yter tannhelsetjenester utenfor 

ordinært behandlingssted, enten som ansatt i kommunen eller på vegne av kommunen. 

Plikten gjelder transport av personell i forbindelse med behandling av pasienter som har 

rett til å få et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud.  

Forutsetningen for å kunne gi et regelmessig og oppsøkende tilbud er at kommunen har 

tilgang på informasjon om hvem den skal drive oppsøkende virksomhet overfor. For 

gruppen barn og unge har den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i dag oversikt over 

alle via folkeregisterets lister, og kan derigjennom kontakte den enkelte og dennes 

foresatte. Praksis er at offentlige tannklinikker systematisk har innkalt pasienter med 

rettigheter til undersøkelse etter en plan for ett eller to år, basert på individuell vurdering.   

For pasienter som har rett til nødvendig tannhelsehjelp og som får tjenester fra den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten basert på et tildelingsvedtak, vil det være helt 

avgjørende at samarbeidet mellom de enkelte deltjenestene i kommunen fungerer og at 
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det er laget rutiner for at tannhelsetjenesten får informasjon fra andre deltjenester i 

kommunen om hvem som ønsker å benytte seg av et regelmessig og oppsøkende 

tannhelsetilbud. Dette forutsetter at den kommunale helse- og omsorgstjenesten gir 

tilstrekkelig informasjon til de aktuelle brukerne om hvilke rettigheter de har til offentlig 

tannhelsehjelp. Både kommunens ledelse og personell må bidra på en systematisk måte til 

at rettigheter blir gjort kjent og forstått. Når ansatte i den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten får felles arbeidsgiver med ansatte i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten som følge av oppgaveoverføringen, forventes det å kunne bli enklere å 

få dette samarbeidet til å fungere.  

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd skal kommunen planlegge 

og gjennomføre virksomheten slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav 

fastsatt i lov eller forskrift. Kommunen har en plikt til å legge til rette for at pasienten får 

oppfylt sine rettigheter. I henhold til § 3 i "kvalitetsforskriften" (forskrift 27. juni 2003 nr. 

792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting, som er hjemlet i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 13-2), skal kommunen etablere et system av prosedyrer som søker 

å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker 

får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid. Kommunen skal utarbeide 

skriftlige nedfelte prosedyrer som sikrer at brukere av pleie- og omsorgstjenester får 

tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes blant annet nødvendig tannbehandling 

og ivaretatt munnhygiene. Kommunen har dermed ansvar for å legge forholdene til rette 

for at pasienten skal få tilgang til nødvendig tannbehandling.  

En del kommuner leverer i dag ikke ut navnelister til fylkeskommunene med henvisning 

til taushetsplikten. Reglene om taushetsplikt er ment å beskytte, men ikke forhindre at 

noen får den hjelpen de har krav på. Taushetspliktreglene skal hindre at informasjon om 

personers sykdomsforhold eller andre personlige forhold skal bli kjent for 

uvedkommende. Lovverket er ikke til hinder for at slik informasjon kan gis på en 

betryggende måte basert på individuelt samtykke. Departementet er derfor av den 

oppfatning at det ikke er nødvendig å foreslå endringer i regelverket for at kommunen 

skal kunne ivareta sin forpliktelse om å gi et oppsøkende tilbud til de som har rett til 

tannhelsehjelp. Den enkelte kommune må i stedet sørge for rutiner for å informere 

pasienter og brukere om tannhelsetilbudet, og innhente samtykke fra den enkelte til å gi 

tannhelsetjenesten informasjon om at vedkommende ønsker å benytte seg av tilbudet om 

offentlig tannhelsehjelp. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 

første ledd andre punktum videreføres i helse- og omsorgstjenesteloven, slik at 

kommunen pålegges plikt til å gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte 

grupper av befolkningen. Det vises til den nærmere gjennomgangen av de bestemte 

gruppene i § 1-3 første ledd bokstav a til e nedenfor.   

5.9.3 Barn og unge fra fødsel til og med det året de fyller 18 år  

Kriteriene for å omfattes av gruppe a er basert på alder. Bakgrunnen for at det offentlige 

er pålagt ansvar for å gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til barn og unge, er 
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at det er i barne- og ungdomstiden at grunnlaget legges for en god tannhelse livet ut 

gjennom jevnlig innsats og forebyggende tiltak. Tannsykdommer går sjelden over av seg 

selv. Konsekvensene av sykdommene eller av behandlingen, for eksempel ved karies og 

tannkjøttsykdommen periodontitt, er varige skader livet ut som innebærer risiko for 

ytterligere skader. Tilsvarende prinsipp om at barn og unge skal tilbys tannhelsehjelp 

enten gratis eller med redusert egenandel, er lagt til grunn i lovgivningen også i de andre 

nordiske landene. Departementet foreslår ingen endringer i det offentliges ansvar for 

tannhelsetilbud til barn og unge i forbindelse med oppgaveoverføringen til kommunene. 

Departementet foreslår å videreføre innholdet i gjeldende bestemmelse i 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a, med enkelte språklige justeringer av 

hensyn til forenkling. Det foreslås at formuleringen "fra fødsel" tas ut, da det er ganske 

selvsagt at dette er tidligst mulig starttidspunkt for det offentliges ansvar og denne 

formuleringen er dermed overflødig.   

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 1 i helse- og 

omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.4 Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 

Kriteriene for å omfattes av gruppe d er også basert på alder. For å ta vare på den gode 

tannstatusen som mange unge har oppnådd ved fylte 18 år, er det viktig at også 19- og 20-

åringer fortsatt kan motta et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud fra det offentlige. 

Mange unge voksne endrer bosted og kanskje også livsstil i slutten av tenårene eller når 

de er ferdige med videregående skole ved at de flytter hjemmefra for videre studier eller 

arbeid. Dette kan innebære uregelmessigheter med hensyn til måltider og kosthold. 

Samtidig skal de fleste klare seg selv økonomisk og bevisstheten omkring å oppsøke 

tannpleier eller tannlege for regelmessige tannhelseundersøkelser kan bli mindre. Det 

anses ikke aktuelt å gjøre endringer i det offentliges ansvar for tannhelsetjenester til 

denne aldersgruppen.  

For barn og unge er den øvre aldersgrensen for fylkeskommunens ansvar satt til og med 

det året de fyller 18, det vil si kalenderåret. For unge over 18 år er den øvre aldersgrensen 

unge som fyller 20 år "i behandlingsåret", det vil si fødselsdatoen. Dette praktiseres 

imidlertid slik at behandlingsår regnes som kalenderår. Departementet mener at  uttrykket 

"behandlingsår" er uklart og at det i tråd med gjeldende praksis bør komme klart frem i 

lovverket at det er kalenderår som legges til grunn. Dette vil føre til at reglene blir de 

samme for alle barn og unge, uavhengig av om de tilhører gruppe a eller d. Det er en fare 

for at færre vil kunne benytte seg av sine rettigheter hvis disse er knyttet til fødselsdatoen, 

spesielt for de som er født i begynnelsen av kalenderåret. Fylkeskommunens ansvar bør 

derfor gjelde for hele kalenderåret den enkelte fyller 20 år, og ikke kun frem til 

fødselsdato. Dette vil innebære at de som er født tidlig på året har rettigheter som i 

praksis varer nesten helt til de fyller 21 år.   

Departementet foreslår at innholdet i bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første 

ledd bokstav d videreføres, med de justeringer som følger av avsnittet over som innebærer 

en kodifisering av gjeldende praksis.  
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Av hensyn til forenkling av lovverket foreslås det at bestemmelsen om barn og unge til og 

med fylte 18 år slås sammen med bestemmelsen om unge fra 19 til og med fylte 20 år. 

Det har bare betydning å sondre mellom disse to gruppene når det gjelder betaling av 

vederlag.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 1 i helse- og 

omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.5 Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon 

Kriteriene for å omfattes av gruppe b er basert på diagnose. Begrepet "psykisk 

utviklingshemmede" er ikke nærmere definert i loven og begrepet har ikke et entydig 

innhold. Fylkeskommunens ansvar for å sørge for nødvendig tannhelsehjelp for psykisk 

utviklingshemmede gjelder uavhengig av om de mottar andre helse- og omsorgstjenester 

fra kommunen eller fra spesialisthelsetjenesten. Formuleringen "i og utenfor institusjon" 

har i realiteten ingen betydning og er derfor overflødig. I tråd med HVPU-reformen bor 

mange personer med psykisk utviklingshemming i dag i egen bolig eller i kommunal 

omsorgsbolig. Departementet mener derfor at det vil være mest hensiktsmessig at 

kommunens ansvar for tannhelsetjenester er knyttet til diagnoser (F70, F71, F72 eller 

F73) som klassifiserer til utviklingshemming og ikke til hvorvidt personen oppholder seg 

i institusjon.  

Departementet foreslår å erstatte formuleringen "psykisk utviklingshemmede" med 

"personer med psykisk utviklingshemming". Denne betegnelsen er i tråd med oppdatert 

faglig språkbruk og internasjonale diagnoseverktøy. Departementet viser til at 

utviklingshemming i seg selv innebærer en form for funksjonsnedsettelse. I henhold til 

Verdens Helseorganisasjons definisjoner av utviklingshemming i det internasjonale 

klassifikasjonssystemet ICD-10, kan utviklingshemming forekomme både med og uten 

andre psykiske eller somatiske lidelser. Begrensningen som ligger i at 

funksjonsnedsettelsen må være av psykisk art, foreslås videreført.  En eventuell fjerning 

av vilkåret om at funksjonsnedsettelsen helt eller delvis må være av psykisk art, vil kunne 

ha betydelige økonomiske konsekvenser. Det vil si at personer med psykisk 

utviklingshemming fortsatt skal gis et regelmessig og oppsøkende tilbud fra 

tannhelsetjenesten. Departementet foreslår å videreføre innholdet i tannhelsetjenesteloven 

§ 1-3 første ledd bokstav b, men med noe endret ordlyd. Endret begrepsbruk medfører 

ingen endringer i forhold til gjeldende rett.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 2 i helse- og 

omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.6 Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og 

hjemmesykepleie  

5.9.6.1 Utgangspunkt  

Kriteriene for å omfattes av gruppe c er i første rekke basert på at pasienten eller brukeren 

mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten, i eller 
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utenfor institusjon. Det vil si at retten til tannhelsetjenester er en såkalt avledet rettighet 

og ikke knyttet til alder, diagnose eller andre forhold.    

Det er flere uklarheter ved dagens regulering av det offentlige tannhelsetilbudet til 

personer som omfattes av gruppe c. Retten til tannhelsehjelp er, med unntak av opphold 

på institusjon i spesialisthelsetjenesten, kun betinget av at vedkommende får tildelt helse- 

og omsorgstjenester fra kommunen, enten i egen bolig eller i institusjon. Tannhelsehjelp 

gis uavhengig av omfanget av det totale hjelpebehovet og det faktiske behovet for 

tannhelsehjelp. Tannhelsetjenesteloven gir heller ingen anvisning på hvilke institusjoner 

som er omfattet av bestemmelsen i § 1-3 første ledd bokstav c, hva som ligger i begrepet 

"hjemmesykepleie" eller hvem som regnes som "grupper av eldre, langtidssyke eller 

uføre".  

Etter departementets vurdering er det behov for en klargjøring av rekkevidden av 

gjeldende bestemmelse i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c ved 

innpassing i helse- og omsorgstjenesteloven. Videre er det behov for å justere kriteriene 

for tildeling av tannhelsehjelp for å få større treffsikkerhet når det gjelder hvilke personer 

som har et reelt behov for offentlig tannhelsehjelp som følge av redusert evne til 

egenomsorg i kombinasjon med stor risiko for utvikling av tannsykdom mv.  

Samtidig er det et bærende hensyn at stortingsflertallet i forbindelse med behandlingen av 

Oppgavemeldingen har lagt til grunn at individuelle rettigheter skal ligge fast ved 

overføringen av oppgaver til kommunen. Det betyr at ingen skal få innskrenket sine 

rettigheter til tannbehandling fra det offentlige som følge av at ansvaret for 

tannhelsetjenester overføres til kommunen. Lovforslagene i dette høringsnotatet knyttet 

til personer i gruppe c er dermed en videreføring av gjeldende rett med enkelte justeringer 

som følge av tilpasninger til den nye begrepsbruken i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Ideelt sett bør det i større grad være opp til kommunen selv å vurdere den enkeltes behov 

for tannhelsehjelp, slik det er for andre kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Forslagene i høringsnotatet legger imidlertid ikke opp til større grad av skjønnsutøvelse 

fra kommunens side når det gjelder å ta stilling til hvem som har behov for nødvendig 

tannhelsehjelp. Dette har sammenheng med at det ikke er aktuelt å innføre universelle 

rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp for alle som oppholder seg i kommunen, på linje  

med det som gjelder for andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Innføring av 

universelle rettigheter til offentlig tannhelsehjelp vil ha en betydelig kostnadsside. 

Uavhengig av oppgaveoverføringen, vil departementet på et senere tidspunkt vurdere 

nærmere avgrensninger av personkretsen for rett til tannhelsetjenester med det siktemål å 

bidra til en best mulig prioritering av de samlede offentlige tannhelsetjenesteressursene.  

Dette temaet har reformkarakter og ligger dermed utenfor rammene for regulering av 

oppgaveoverføringen i dette høringsnotatet.  

5.9.6.2 "Grupper av eldre, langtidssyke og uføre" 

Etter departementets vurdering er personkretsen som er angitt i tannhelsetjenesteloven § 

1-3 første ledd bokstav c upresis og språkbruken er til dels utdatert. Dette gjør det 

vanskelig å klargjøre omfanget av fylkeskommunens ansvar etter loven og hvem som har 

tilsvarende rettigheter etter loven. Ved innpasning i helse- og omsorgstjenesteloven 
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foreslår departementet at disse betegnelsene erstattes med det mer nøytrale "personer" 

som benyttes ellers i helse- og omsorgstjenesteloven. Videre at det, som i dag, er den 

avledede retten til tjenestene som blir avgjørende for omfanget av kommunens plikter. 

Siden det fortsatt vil være en forutsetning at aktuelle personer mottar andre helse- og 

omsorgstjenester fra kommunen enten i hjemmet eller i institusjon, vil ikke endret 

begrepsbruk i seg selv innebære en utvidelse av personkretsen som har rettigheter til 

tannhelsehjelp.  

5.9.6.3 "Institusjon" 

Gjeldende rett  

Begrepet "i institusjon" er ikke definert i tannhelsetjenesteloven eller dens forarbeider. 

Ordlyden gir ingen begrensning i behandlingsnivå; det vil si om det menes kommunale 

institusjoner eller institusjoner under spesialisthelsetjenesten.  

Forskrift 24. mai 1984 nr. 1258 om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige 

tannhelsetjenesten regulerer hvilke grupper som skal gis vederlagsfri tannbehandling av 

fylkeskommunen. I departementets merknader til forskriftens § 2 er institusjonsbegrepet i 

tannhelsetjenesteloven nærmere definert og avgrenset. Departementet har i merknadene 

lagt til grunn at med "institusjon" i denne sammenhengen menes sykehus, sykehjem, 

aldershjem o.l. som får sitt budsjett og regnskap godkjent av og tilskudd til drift fra en 

offentlig instans, eller er tatt med i kommunal eller fylkeskommunal helse- og sosialplan. 

Bakgrunnen for at kommunale institusjoner er nevnt i forskriften, er at fylkeskommunen 

ved tannhelsetjenestelovens ikrafttredelse var tillagt ansvaret for sykehjemmene. For å ha 

rett til vederlagsfri tannhelsehjelp er det et vilkår at pasienten har hatt opphold i 

institusjon sammenhengende i minst tre måneder. Dette er imidlertid ikke et vilkår for 

selve retten til tannhelsehjelp. 

Som en konsekvens av sykehusreformen i 2002 ble ansvaret for spesialisthelsetjenesten 

overført fra fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene. Det betyr at 

ikke bare kommunale, men også statlige helseinstitusjoner omfattes av 

institusjonsbegrepet i tannhelsetjenesteloven. Det samme gjelder private 

helseinstitusjoner som har avtale med kommune eller regionalt helseforetak. Slike private 

institusjoner må anses for å være finansiert over offentlige budsjetter. Innenfor 

spesialisthelsetjenesten vil både somatiske sykehus/avdelinger, institusjoner/avdelinger 

innenfor psykisk helsevern og institusjoner/avdelinger innenfor tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling omfattes. Opphold i private behandlingssteder som verken har avtale med 

kommune eller regionalt helseforetak faller utenfor tannhelsetjenesteloven § 1-3 første 

ledd bokstav c. Det samme gjør poliklinisk behandling som ikke medfører innleggelse i 

institusjon. Spesialisthelsetjenesteloven har flere bestemmelser som pålegger 

"helseinstitusjoner etter loven her" plikter, men loven gir ingen definisjon av 

institusjonsbegrepet.  

Institusjonsbegrepet må i alle tilfelle avgrenses til å omfatte helseinstitusjoner, og ikke for 

eksempel fengselsinstitusjoner mv. Tannhelsetilbudet til fengselsinnsatte er omtalt under 

punkt 5.9.10.   
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I følge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c skal kommunen 

tilby plass i institusjon, herunder sykehjem. I forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 fastsatt 

med hjemmel i § 3-2 andre ledd, er det gitt en nærmere angivelse av begrepet 

"institusjon" i helse- og omsorgstjenesteloven og begrepet "institusjon under den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten" som benyttes i pasientskadeloven. Som 

institusjon regnes her: 

 Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år 

som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester (barnebolig), 

herunder avlastningsboliger 

 Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige  

 Aldershjem 

 Sykehjem 

 Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for 

øyeblikkelig hjelp.  

Plikten til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp følger av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2016 for så 

vidt gjelder somatisk helsehjelp.   

Departementets vurdering og forslag 

Da tannhelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984, var sykehjem mv. et fylkeskommunalt 

ansvar. Ansvaret for sykehjemmene ble overført til kommunen i 1988. Ved overføringen 

av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester til kommunen, er det derfor naturlig  og 

hensiktsmessig at ansvaret for tannhelsetjenester til pasienter i sykehjem mv. videreføres 

på kommunalt nivå.  

Etter departementets vurdering er det formålstjenlig at institusjonsbegrepet som er 

beskrevet i forskriften til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 legges til grunn ved 

fastleggingen av kommunens fremtidige ansvar for tannhelsetjenester til personer under 

opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. Helse- og omsorgstjenestelovens 

institusjonsbegrep skiller seg i praksis ikke nevneverdig fra tannhelsetjenestelovens 

institusjonsbegrep. Tannhelsetjenestelovens institusjonsbegrep har gjennom årenes løp 

vært gjenstand for en dynamisk tolkning i tråd med utviklingen innenfor den øvrige helse- 

og omsorgstjenesten. Barn og unge under 21 år og psykisk utviklingshemmede vil 

imidlertid ha rett til nødvendig tannhelsehjelp uavhengig av om de oppholder seg i eller 

utenfor institusjon, jf. punkt 5.9.3 og 5.9.4. Etter departementets vurdering bør ikke 

kommunale døgnplasser som opprettes for å tilby øyeblikkelig hjelp kvalifisere for rett til 

tannhelsehjelp, ettersom dette tjenestetilbudet ikke er ment å vare utover noen få dager.   

Videre foreslår departementet å videreføre det offentliges ansvar for å yte tannhelsehjelp 

til pasienter som er innlagt i statlige helseinstitusjoner eller private helseinstitusjoner som 

har avtale med regionalt helseforetak. Det betyr at kommunens ansvar for tannhelsehjelp 

vil strekke seg inn i spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke prinsipielt forskjellig fra det 

ansvaret fylkeskommunen har i dag. Fylkeskommunen eier dessuten ingen egne 

helseinstitusjoner.  
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Frem til 2002 eide imidlertid fylkeskommunene sykehusene, og det var derfor en naturlig 

følge av dette at fylkeskommunen også hadde ansvar for tannhelsehjelp til innlagte 

pasienter. Det ble ikke gjort endringer i dette ansvaret i forbindelse med 

sykehusreformen. Kommunen er i en annen situasjon enn fylkeskommunen var i da 

tannhelsetjenesteloven ble vedtatt. Det kan på denne bakgrunn reises spørsmål om det er 

naturlig at ansvaret for tannhelsehjelp til pasienter innlagt i helseinstitusjon i 

spesialisthelsetjenesten bør videreføres på kommunalt nivå. Alternativet er at de regionale 

helseforetakene selv må ivareta behov for tannhelsehjelp for pasienter som er innlagt i 

helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten over tid. Det vises til at det i 2012 ble etablert 

en forsøksordning med sykehusodontologi som innebærer at det gis tilskudd til 

oppbygging av tannhelsetilbudet til pasienter innlagt på sykehus, jf. Prop. 1 S (2015-

2016) kapittel 770 post 21. Dette tilbudet gis foreløpig ved sykehus i Tromsø, Trondheim, 

Bergen og Oslo. Forsøket omfatter forebyggende tjenester, opplæring av sykehusansatte i 

munnstell samt undersøkelse og behandling av sykehusets pasienter. Tjenestene skal blant 

annet rettes inn mot pasienter hvor tannhelseforhold har sammenheng med eller påvirker 

den sykdommen pasienten er innlagt for.  

Departementet viser imidlertid til Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av 

Oppgavemeldingen, hvor det er forutsatt at fylkeskommunens samlede ansvar for 

allmenntannhelsetjenester og spesialisttannhelsetjenester overføres til kommunen. Etter 

departementets vurdering vil en løsning hvor ansvaret for tannhelsehjelp under opphold i 

helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten forankres hos de regionale helseforetakene, 

medføre en uheldig oppsplitting av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester på 

henholdsvis statlig og kommunalt nivå. Dette vil kunne få betydning for pasienters 

rettigheter til tannhelsehjelp. Barn og unge har rett til et regelmessig og oppsøkende 

tannhelsetilbud og annen nødvendig tannhelsehjelp, også mens de er innlagt i 

helseinstitusjon. Det er viktig at dette offentlige ansvaret har en klar rettslig forankring. 

Det vises til at barn også har rett til undervisning under opphold i helseinstitusjon, jf. 

pasient- og brukerrettighetsloven § 6-4. Det fremgår av opplæringslova § 13-3 a at det er 

fylkeskommunen som har ansvar for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, 

spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring for pasienter i helseinstitusjoner i 

spesialisthelsetjenesten.  

Statistikk fra KOSTRA viser en nær sammenheng mellom opphold i institusjon og øvrig 

hjelpebehov. Pasienter som oppholder seg i institusjon over lengre tid vil som regel ha 

alvorlig sykdom med omfattende bruk av legemidler som gir bivirkninger, betydelig 

svekket fysisk og kognitiv funksjonsevne samt sterkt redusert evne til 

egenomsorg/personlig hygiene. De greier ofte ikke å ta vare på egen tannhelse og har økt 

risiko for å utvikle tannhelseproblemer. De vil generelt ha større behov for et regelmessig 

og oppsøkende tannhelsetilbud fra det offentlige enn andre. Vilkåret "i institusjon" vil 

derfor fortsatt være egnet som kriterium for rett til nødvendig tannhelsehjelp ved 

regulering i helse- og omsorgstjenesteloven.  
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Departementet foreslår på denne bakgrunn at dagens formulering om "grupper av eldre, 

langtidssyke og uføre i institusjon" erstattes med formuleringen "personer som mottar 

helsehjelp i institusjon, herunder helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten".  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 3 i helse- og 

omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.6.4 "Hjemmesykepleie"   

Hjemmesykepleie har tradisjonelt bestått av sykepleie, i form av lettere behandling, 

sårbehandling og legemiddelhåndtering mv. Også psykiatrisk sykepleie har vært omfattet. 

Begrepet "hjemmesykepleie" var nedfelt i kommunehelsetjenesteloven, men er ikke 

videreført i helse- og omsorgstjenesteloven. Helse- og omsorgstjenesteloven benytter i 

stedet begrepet "helsetjenester i hjemmet". Hensikten med begrepsendringen har vært å 

tydeliggjøre at det kan dreie seg om ulike helsetjenester som ytes hjemme hos pasienten. 

Det er ikke noen rettslige grenser for omfang og type helsetjenester som kan ytes i 

pasientens hjem. Dette vil bero på en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering.  

Bakgrunnen for at deltjenesten "sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og 

hjemmesykepleie" i kommunehelsetjenesteloven ikke ble videreført, var at departementet 

i helse- og omsorgstjenesteloven tok sikte på en mer overordnet og profesjonsnøytral 

regulering av kommunens plikt til å tilby eller yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Som følge av dette ville det ikke lenger være aktuelt å operere med en så detaljert eller 

profesjonsspesifikk angivelse av de ulike deltjenestene som kommunens totale 

tjenestetilbud kan bestå av, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 15.5.10 side 191 flg.  

I vedlegg til brev av 21. desember 2011 adressert til landets kommuner, fylkeskommuner 

mfl. om samhandlingsreformen og informasjon om ikraftsetting av lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester, har Helse- og omsorgsdepartementet blant annet uttalt 

følgende om forholdet til tannhelsetjenesteloven:  

"Begrepet «hjemmesykepleie» er ikke videreført i ny lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester. I stedet benyttes blant annet begrepet «helsetjenester i hjemmet», jf. § 3-

2 første ledd nr. 6 bokstav a. Med «helsetjenester i hjemmet» søkes det å tydeliggjøre at det 

her dreier seg om ulike helsetjenester som kan ytes hjemme hos pasienten. Helsetjenester i 

hjemmet vil blant annet omfatte det som i dag omtales som hjemmesykepleie. I tillegg kan 

ergoterapi, fysioterapi og fotterapi være aktuelle tjenester. En konsekvens av dette er at det 

vil være en ulikhet i tjenestebegrepet i helse- og omsorgstjenesteloven og 

tannhelsetjenesteloven. Det presiseres at lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

ikke skal ha endrede rettslige eller økonomiske konsekvenser for rett til tannhelsetjenester 

fra fylkeskommunen." 

Departementet legger etter dette til grunn at begrepet "hjemmesykepleie" i 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c ikke lenger har noen selvstendig 

rettslig betydning, og at dette begrepet dermed ikke lenger er like egnet som vilkår for rett 

til tannhelsehjelp. Spørsmålet er om det finnes andre kriterier som kan erstatte dette 

begrepet uten at det medfører vesentlige endringer i gjeldende rett.   

Da tannhelsetjenesteloven ble vedtatt i 1983 var helse- og omsorgstjenestene organisert 

slik at mange personer oppholdt seg i institusjon over lang tid, særlig i aldershjem, 



Side 128 av 301 

psykisk helsevern mv. Reformer innenfor psykisk helsevern og HVPU-reformen har 

medført at flere enn før bor utenfor institusjon. Utviklingen har over tid gått fra 

institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte/polikliniske tjenester og fra praktisk 

bistand til helsetjenester, hvor det er hjemmesykepleie som vokser. I løpet av de siste 

tiårene er tallet på yngre tjenestemottakere under 67 år nesten tredoblet og utgjør snart  40 

prosent av de som mottar slike tjenester.  

Tall fra SSB viser at det ved utgangen av 2014 var i alt om lag 272 000 personer som 

mottok kommunale institusjons- og hjemmetjenester. Av disse hadde om lag 43 000 

opphold i institusjon, mens rundt 180 000 mottok hjemmesykepleie og/eller praktisk 

bistand i eget hjem/omsorgsbolig. De fleste får relativt få timer hjemmesykepleie per uke. 

Tall fra SSB for 2011 (før begrepet "hjemmesykepleie" gikk ut som egen 

statistikkategori) viser at hver pasient i gjennomsnitt mottok 4,6 timer hjemmesykepleie 

per uke. Videre viser tall for 2011 at rundt 54 prosent av tjenestemottakerne fikk mindre 

enn to timer hjemmesykepleie per uke. Samtidig var andelen brukere av hjemmesykepleie 

som har benyttet seg av retten til vederlagsfri tannbehandling fra fylkeskommunen jevnt 

over lav; om lag 30 prosent i 2011. Det finnes ikke eksakte tall for forbruk av andre 

kommunale helsetjenester som pasienter kan motta hjemme, som for eksempel fysioterapi 

eller fotterapi. KOSTRA-rapporteringen skiller ikke mellom ulike typer helsetjenester i 

hjemmet.  

En mulig løsning er å knytte kommunens ansvar for tannhelsetjenester til personer som 

mottar "helsetjenester i hjemmet" etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd 

nr. 6 bokstav a, basert på tildelingsvedtak fra kommunen. Et slikt vilkår vil være enkelt å 

praktisere og sikre ensartet praksis i kommunene. Det er opp til kommunen å avgjøre 

hvilke helsetjenester pasienten har behov for og om det er forsvarlig å yte aktuelle 

tjenester i pasientens hjem. Forutsetningen om tildelingsvedtak betyr at for eksempel 

sykebesøk fra fastlege i hjemmet i seg selv ikke vil gi rett til tannhelsehjelp fra 

kommunen. Ved å knytte retten til tannhelsehjelp fra kommunen opp mot helsetjenester 

som mottas i hjemmet, vil man ta høyde for en ønsket utvikling der en større del av de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene ytes i pasientens egen bolig. Med denne 

løsningen vil oppsøkende tjenester i pasientens hjem som inngår som en del av 

kommunens ansvar og som faller inn under definisjonen av "helsehjelp" i 

helselovgivningen uten nødvendigvis å være sykepleie, også gi rett til nødvendig 

tannhelsehjelp fra kommunen. Dette kan særlig være aktuelt for personer med alvorlig 

psykisk lidelse kombinert med rusavhengighet som bor i egen bolig.  

Siden begrepet "helsetjenester i hjemmet" omfatter mer enn sykepleie, vil bruk av dette 

begrepet som tilknytningskriterium føre til at flere får rettigheter til offentlig 

tannhelsehjelp enn i dag. Tallene over viser imidlertid at de aller fleste som mottar 

helsetjenester i hjemmet i dag, får dette i form av sykepleie og at det er her fremtidig 

vekst i tjenesteforbruk vil være. Det er sannsynligvis et lite antall personer som kun 

mottar andre helsetjenester i hjemmet enn sykepleie. Andre helsetjenester i hjemmet, som 

for eksempel fysioterapi, utgjør et begrenset innslag. Departementet legger etter dette til 

grunn at det trolig ikke vil bli mange nye rettighetshavere som følge av endrede vilkår.   
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Antallet som mottar hjemmesykepleie er ikke statisk, men er langt på vei avhengig av 

hvordan kommunene organiserer sine omsorgstjenester og av innholdet i 

tildelingsvedtakene. Etter departementets vurdering er det derfor en viss fare for at en 

automatisk utvidelse av retten til tannhelsehjelp som følge av at personer mottar 

"helsetjenester i hjemmet", kan føre til at kommunen ut fra økonomiske hensyn i mindre 

grad velger å tilby hjemmebaserte tjenester og at tjenesteytingen dreies mer over på 

institusjonsopphold. Bruk av begrepet "helsetjenester i hjemmet" kan således ha uheldige 

vridningseffekter for innretningen av tjenestetilbudet. Ettersom det er usikkert hvilke 

konsekvenser en slik utvidelse av rettighetene kan ha, anbefaler departementet i stedet å 

videreføre begrepsbruken så tett opp til begrepet "hjemmesykepleie" som mulig. Det vises 

i den forbindelse til punkt 3.2.5 hvor det foreslås å lovfeste et eksplisitt krav til at 

kommunen skal ha tilknyttet "sykepleier" som en del av kjernekompetansen som 

kommunen må ha for å utføre sine lovpålagte oppgaver. Departementet foreslår på denne 

bakgrunn at begrepet "hjemmesykepleie" erstattes med formuleringen "helsetjenester i 

hjemmet i form av sykepleie". Dette kriteriet viderefører dagens rettstilstand uendret, men 

tar samtidig høyde for begrepsbruken i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Ulempen ved å bruke "helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie" som vilkår er at 

retten til tannhelsehjelp fortsatt vil være en avledet rettighet, uten at retten nødvendigvis 

har sammenheng med det faktiske behovet for tannhelsehjelp. Rettigheter til nødvendig 

tannhelsehjelp bør fortrinnsvis forbeholdes personer som må antas å ha reduserte 

forutsetninger for å ivareta egen tannhelse og som derfor har ekstra risiko for å utvikle 

tannsykdom. Trolig vil mange av de som mottar hjemmesykepleie for eksempel bare to 

timer i uken og som for øvrig ikke har stort hjelpebehov, selv være i stand til å ta vare på 

egen tannhelse og forebygge tannsykdom, for eksempel som følge av munntørrhet ved 

bruk av legemidler. Å knytte retten til tannhelsehjelp til hvorvidt pasienten mottar 

"helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie", kan i lys av dette fremstå som lite 

treffsikkert når det gjelder å fange opp de som har antatt størst behov for tannhelsehjelp 

fra det offentlige. Departementet viser i den forbindelse til punkt 5.9.6.1, hvor det 

fremgår at departementet på et senere tidspunkt vil vurdere nærmere vilkårene for rett til 

tannhelsehjelp med det siktemål å bidra til en best mulig prioritering av de samlede 

offentlige tannhelsetjenesteressursene.    

Departementet ser det per i dag ikke som hensiktsmessig å lovfeste krav om mottak av 

helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie i et nærmere fastsatt omfang for å ha rett til 

tannhelsehjelp fra kommunen, for eksempel ved å stille krav om et visst (minimum) antall 

tildelte tjenestetimer per uke. Et slikt krav vil innskrenke rettighetene for mange som i 

dag har rettigheter, noe som ikke vil være i tråd med stortingsflertallets føringer ved 

behandlingen av Oppgavemeldingen. Denne type vilkår vil enten forutsette 

detaljregulering i lov/forskrift eller at det blir opp til den enkelte kommune å vurdere 

behovet for tannhelsehjelp ut fra omfanget av behovet for sykepleietjenester i hjemmet, 

hvilket i sistnevnte tilfelle kan føre til økt forskjellsbehandling mellom kommunene.  
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Departementet foreslår at dagens formulering om "grupper av eldre, langtidssyke og uføre 

i hjemmesykepleie" erstattes med "personer som mottar helsetjenester i hjemmet i form 

av sykepleie".  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 4 i helse- og 

omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.    

5.9.7 Andre grupper som kommunen har vedtatt å prioritere 

I henhold til tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e kan fylkeskommunen på 

eget initiativ vedta at andre grupper i tillegg til de som er nevnt i bokstav a til d, skal gis 

et tannhelsetilbud etter loven. Dette følger for så vidt allerede av prinsippet om at 

kommuner og fylkeskommuners kompetanse er negativt avgrenset og er strengt tatt ikke 

nødvendig å lovfeste. Det betyr at fylkeskommunen utover å løse de lovpålagte 

oppgavene, står fritt til å drive annen virksomhet som den finner formålstjenlig.  

I forbindelse med at Stortinget i 2005 vedtok at personer i den kommunale rusomsorgen 

skulle gis et utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester, oppfordret 

departementet fylkeskommunene om å vurdere behovet for et lokalt vedtak om å 

innlemme denne persongruppen i bokstav e. Flere fylkeskommuner har gjort dette. Andre 

eksempler på grupper som fylkeskommuner har vedtatt å gi et tilbud til, er pasienter og 

brukere som mottar pleie av pårørende og pasienter innenfor psykisk helsevern som får 

poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten.     

I den grad fylkeskommunen har vedtatt å gi et tannhelsetilbud til grupper som ikke følger 

direkte av loven, er dette bindende for fylkeskommunen. Det betyr at også grupper som 

omfattes av vedtak etter bokstav e vil ha rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp fra 

fylkeskommunen etter tannhelsetjenesteloven § 2-1.  

Prioriteringsendringer må antas å være av en slik art at de faller innenfor 

forvaltningslovens regler om forskrifter. Det betyr at det vedtatte tjenestetilbudet ikke kan 

endres uten å følge saksbehandlingsreglene for forskrifter i forvaltningsloven kapittel VII, 

blant annet om alminnelig høring. Det vises til Helsedepartementets uttalelser i punkt 4.3 

side 10 i Ot.prp. nr. 54 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 

om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk 

rettet mot kommunesektoren m.v.). Se også punkt 5.7.2. om forvaltningslovens 

anvendelse.  

Det vises til departementets forslag til lovfesting av fylkeskommunens ansvar for 

tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet under punkt 5.9.9. Ved at dette 

tilbudet foreslås lovregulert, vil behovet for en bestemmelse som tilsvarer bokstav e i 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd være mindre enn før. Bortfall av en slik 

bestemmelse vil uansett ikke være til hinder for at kommunen fortsatt kan velge å gi et 

tilbud til for eksempel personer med psykiske lidelser, jf. prinsippet om kommunens 

negative kompetanse. Konsekvensen av å fjerne bestemmelsen i bokstav e er imidlertid at 

de aktuelle personene automatisk vil miste sine lovfestede rettigheter til nødvendig 

tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven § 2-1. Bestemmelsen er derfor ikke helt 
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overflødig. Departementet foreslår på denne bakgrunn å videreføre hjemmelen slik at det 

fremgår klart også av helse- og omsorgstjenesteloven at kommunen har anledning til å 

vedta å gi et tannhelsetilbud til personer som ikke omfattes av gruppene som er listet opp 

i bokstav a til d.  

Tidligere vedtak (lokale forskrifter) som er truffet av fylkeskommunen på grunnlag av 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e, vil ikke være bindende for kommunen. 

Det forutsettes at kommunen selv vurderer behovet for å videreføre et eventuelt 

tannhelsetilbud til de aktuelle gruppene ut fra de lokale forholdene.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b andre ledd i helse- og 

omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.8 Tannhelsetjenester til voksne mot betaling   

Voksne personer som ikke omfattes av noen av gruppene i bokstav a til e, faller i 

utgangspunktet utenfor fylkeskommunens ansvar etter tannhelsetjenesteloven. Voksne 

uten rettigheter etter loven er i hovedsak henvist til å oppsøke private tjenesteytere og må 

dekke behandlingsutgiftene selv basert på fri prissetting.  

Hovedregelen etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd første punktum er at den 

offentlige tannhelsetjenesten på eget initiativ kan vedta å yte tjenester til voksne pasienter 

mot betaling "etter fylkeskommunens bestemmelser". I likhet med bestemmelsen i § 1-3 

første ledd bokstav e, er denne bestemmelsen isolert sett overflødig.  

Med virkning fra 1. januar 2015 ble § 1-3 tredje ledd endret, slik at departementet i tredje 

ledd andre punktum fikk hjemmel til å forskriftsfeste at fylkeskommunen skal sørge for å 

tilby tannhelsetjenester til voksne i områder av fylket der det ikke foreligger annet 

tilstrekkelig tilbud. Det vises til forskrift 19. desember 2014 nr. 1820 om krav til føring 

av atskilte regnskaper mv. Bakgrunnen for lovendringen og forskriften fremgår av Prop. 

16 L (2014-2015) Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå 

kryssubsidiering). Se nærmere omtale under punkt 5.19.4.   

Tidligere "bestemmelser" (lokale forskrifter) som er fastsatt av fylkeskommunen når det 

gjelder tannhelsetilbud til voksne uten rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, vil ikke 

være bindende for kommunen. Det forutsettes at kommunen selv vurderer behovet for å 

videreføre et eventuelt tannhelsetilbud til den aktuelle gruppen ut fra de lokale 

forholdene.  

De nye reglene som er fastsatt i og i medhold av § 1-3 tredje ledd andre punktum må ses i 

sammenheng med hovedregelen i første punktum. Departementet foreslår på denne 

bakgrunn å videreføre dagens innhold i tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd i helse- 

og omsorgstjenesteloven, med noe endret ordlyd.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b tredje ledd i helse- og 

omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  
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5.9.9 Tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet   

5.9.9.1 Gjeldende rett   

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Kommunens ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester omfatter alle 

pasient- og brukergrupper, herunder personer med rusmiddelproblem, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 andre ledd.  

Fylkeskommunens ansvar for rusavhengige etter tannhelsetjenesteloven  

Rusavhengige som gruppe er ikke spesifikt nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3. I hvilken 

grad fylkeskommunen har ansvar for å gi et tannhelsetilbud til personer med 

rusproblemer må avgjøres konkret ut fra de enkelte bestemmelsene i 

tannhelsetjenesteloven § 1-3, Stortingets budsjettvedtak og departementets retningslinjer 

fastsatt i rundskriv.  

For det første vil personer med rusavhengighet kunne omfattes av fylkeskommunens 

ansvar etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a og d, dersom det er tale om 

ungdom til og med det året de fyller 20 år.  

For det andre vil personer med rusavhengighet kunne omfattes av fylkeskommunens 

ansvar etter bestemmelsen i § 1-3 første ledd bokstav c, såfremt de oppholder seg i 

kommunal helseinstitusjon eller mottar hjemmesykepleie fra kommunen. Personer med 

rusproblemer vil i denne sammenheng kunne regnes som "langtidssyke" i lovens forstand.  

Som følge av rusreformen i 2004 ble ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengighet overført fra fylkeskommunene til staten ved de regionale 

helseforetakene. Bakgrunnen for reformen var en erkjennelse av at rusavhengighet må 

betraktes som en sykdom og at personer med rusproblemer bør gis de samme rettigheter 

som andre som har behov for helse- og omsorgstjenester. Tverrfaglig spesialisert 

behandling (TSB) omfatter avrusning, akutt behandling, utredning og spesialisert 

behandling (poliklinisk eller i institusjon), institusjonsplasser der rusavhengige kan 

holdes tilbake uten eget samtykke (tvang) og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Virksomheten ved LAR-sentrene er etter sitt innhold å anse som tverrfaglig spesialisert 

behandling av rusmiddelmisbruk og LAR-sentrene er derfor en del av 

spesialisthelsetjenesten.  

Når det gjelder hvorvidt ovennevnte rusbehandling kan anses å finne sted innenfor en 

"institusjon" i tannhelsetjenestelovens forstand, vises det innledningsvis til den generelle 

drøftingen under punkt 5.9.6. Som nevnt her, omfattes institusjoner/avdelinger innenfor 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling av institusjonsbegrepet i tannhelsetjenesteloven § 1 -

3 første ledd bokstav c. Det samme gjelder kommunale institusjoner med heldøgns helse- 

og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige, som er definert som "institusjon" etter 

forskrift gitt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 andre ledd. Opphold i 

private rusbehandlingsinstitusjoner som verken har avtale med regionalt helseforetak eller 

kommune, faller utenfor tannhelsetjenestelovens anvendelsesområde.    
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Av Kommunal- og regionaldepartementets Rundskriv H-16/05 av 1. juli 2005 som ble 

utarbeidet i forbindelse med kommuneproposisjonen 2006 og revidert nasjonalbudsjett 2005, 

fremgikk det at rusinstitusjoner skulle være hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven og dermed 

var å anse som statlige helseinstitusjoner. I følge rundskrivet gir dette pasienter i 

rusinstitusjon rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Det samme er presisert i Helse- og 

omsorgsdepartementets Rundskriv I-12/2005 av 15. juli 2005 om økte midler til 

tannbehandling for rusmiddelmisbrukere.  

Det følger av det som er nevnt over at dersom personer med rusproblemer er å anse som 

langtidssyke på grunn av rusmiddelavhengighet og er innlagt for behandling i aktuelle 

helseinstitusjoner, så vil de være omfattet av bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 

første ledd bokstav c.  

Fylkeskommunens ansvar for rusavhengige i henhold til Stortingets budsjettvedtak og 

departementets retningslinjer  

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2005, vedtok Stortinget å øke 

midlene til fylkeskommunens tannbehandling for rusmisbrukere innlagt i helseinstitusjon, 

det vil si for personer som omfattes av bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første 

ledd bokstav c.   

Stortinget vedtok samtidig å bevilge midler til akutt tannbehandling for brukere av 

lavterskel helsetilbud i kommuner der slike tilbud er etablert, samt til oppstart av kjøp av 

nødvendig tannbehandling for tidligere rusavhengige under rehabilitering. 

Helsedirektoratet forvalter tilskuddsmidler til dette formålet som tildeles kommuner etter 

søknad. Tilskuddsordningen er nærmere omtalt i Helse- og omsorgsdepartementets 

Rundskriv I-12/2005. Bakgrunnen for tilskuddet er at personer med rusavhengighet som 

ikke greier å nyttiggjøre seg av de ordinære helse- og omsorgstjenestene, skal få et 

tilgjengelig og gatenært tilbud. Midlene kan dekke tannhelsehjelp som inngår i slike 

tiltak. Kommuner som mottar tilskudd står fritt til å velge hvordan de vil organisere 

tannhelsehjelpen. De kan for eksempel samarbeide med den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten eller kjøpe tjenester fra private tjenesteytere. Tilskuddet er i 

utgangspunktet ment å dekke utgifter til akutt tannhelsehjelp, det vil si å fjerne smerter og  

infeksjoner. Tilskuddet gis i 34 kommuner.  

Med virkning fra 2006 vedtok Stortinget å bevilge midler til et nytt landsdekkende 

fylkeskommunalt tannhelsetilbud for personer med rusproblemer under opphold utenfor 

helseinstitusjon, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og Innst. S nr. 11 (2005-2006). Bakgrunnen 

for det utvidede tilbudet var erfaringer fra en prøveordning i enkelte fylker (FUTT-

prosjektet) som viste at personer som mottar andre kommunale tjenester enn 

hjemmesykepleie kan ha stort behov for tannbehandling.  

Tannhelsetilbudet til rusavhengige utenfor institusjon er nærmere beskrevet i Helse- og 

omsorgsdepartementets Rundskriv I-2/2006. I forsøksordningen (FUTT-prosjektet) var 

målgruppen generelt definert som personer i rusmiddelomsorgen, det vil si personer som 

mottok hjelp fra kommunen i henhold til kapittel 4 og 6 i sosialtjenesteloven av 1991. I 
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forbindelse med iverksettingen av tilbudet på landsbasis, fastsatte departementet 

målgruppen som følger:  

"Personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter reglene i § 4-2 

bokstav a til d, jf. § 4-3 i sosialtjenesteloven." 

De sosiale tjenestene etter ovennevnte regler omfattet praktisk bistand og opplæring, 

herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn 

av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, avlastningstiltak for personer 

og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, støttekontakt for personer og 

familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale 

problemer, samt plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som 

har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.  

De nevnte bestemmelsene i sosialtjenesteloven er videreført i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b til d. Ordningen med offentlig 

tannhelsehjelp til rusavhengige i henhold til Stortingets budsjettvedtak og departementets 

retningslinjer, omfatter ikke hjemmesykepleie etter tidligere kommunehelsetjenesteloven 

eller helsetjenester i hjemmet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd 

bokstav a.     

Bakgrunnen for denne avgrensningen var blant annet at det var behov for å 

operasjonalisere gjennomføringen av ordningen. Dette ble vurdert å kunne gjøres på en 

mest mulig effektiv måte ved å knyttet tilbudet om tannhelsehjelp opp mot personer som 

hadde fått et vedtak om tildeling av sosiale tjenester fra kommunen. Personer som kun 

mottok råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 4-1 eller hjelpetiltak for rusavhengige 

som beskrevet i sosialtjenesteloven § 6-1, var dermed ikke omfattet av ordningen. Disse 

bestemmelsene er dels videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5 

om sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.  

I departementets retningslinjer forutsettes det at fylkeskommunene må sørge for at det gis 

et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til målgruppen og at behandlingen følger 

den standard som fylkeskommunen legger til grunn for de prioriterte gruppene etter 

tannhelsetjenesteloven § 1-3. Fylkeskommunene tildeles midler gjennom de statlige 

rammeoverføringene for å ivareta denne oppgaven. I rammefinansieringen inngår også 

midler for å sikre tannbehandling til personer med rusavhengighet som er innskrevet  i et 

behandlingsopplegg med legemiddelassistert rehabilitering (LAR).  

Tilskudd til tannbehandling for personer med rusavhengighet ble fra 2006 tildelt som en 

overgangsordning til den enkelte fylkeskommune med særskilt fordeling i 

inntektssystemet til fylkeskommunene (tabell C i Grønt hefte). Fordelingen var basert på 

antall institusjonsplasser i det enkelte fylke. Praksis i inntektssystemet til kommuner og 

fylkeskommuner er at slik særskilt fordeling skal være av midlertidig karakter og deretter 

fordeles på vanlig måte etter objektive kriterier. I kommuneproposisjonen for 2012 (Prop. 

115 S (2010-2011) går det frem at fra 2012 fordeles tilskuddet etter kostnadsnøkkelen i 

utgiftsutjevningen. I 2011 utgjorde beløpet 19,6 mill. kroner. Dette er en liten andel av 

det samlede utgiftsbehovet for fylkeskommunen og kostnadsnøkkelen for 

fylkeskommunene ble derfor ikke endret som følge av denne omleggingen.  
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Det fylkeskommunale tannhelsetilbudet til rusavhengige er forankret i Stortingets 

bevilgningsmyndighet og (årlige) budsjettvedtak og ikke i tannhelsetjenesteloven. For å 

sikre at Stortingets vedtak blir fulgt opp, har departementet i Rundskriv I-2/2006 

oppfordret fylkeskommunene til å vurdere behovet for et lokalt vedtak om å innlemme 

denne persongruppen i "andre grupper" i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav 

e. Flere fylkeskommuner har gjort dette. I den grad den enkelte fylkeskommune har 

truffet slikt vedtak, vil personer som omfattes av vedtaket ha lovfestede rettigheter til 

nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e.  

Voksne personer som verken er omfattet av noen av gruppene som er listet opp i 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd eller omfattet av Stortingets budsjettvedtak, vil 

for øvrig kunne ha rett til stønad fra folketrygden til dekning av utgifter til 

tannbehandling hos tannlege ved sykdom, jf. forskrift til folketrygdloven §§ 5-6 og 5-6a. 

Det følger blant annet av forskriften § 1 nr. 14 at det ytes stønad til dekning av utgifter til 

undersøkelse og behandling når det foreligger sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos 

personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. Dette kan være særlig 

aktuelt for personer som har vært alvorlig rusavhengige over lang tid. Stønad ytes 

fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. Dersom tenner går 

tapt kan også utgifter til protetisk behandling dekkes.  

5.9.9.2 Departementets vurdering og forslag   

Departementet viser til at rusavhengige ofte har høy forekomst av sykdom i tenner og 

munnhule, med smerter og ubehag ved tygging. Bedre tannhelsestatus er et sentralt 

element i medisinsk, sosial og arbeidsrettet rehabilitering. Dårlig tannstatus kan i seg selv 

være et hinder for å delta i samfunnet på vanlig måte. God tannhelse er av vesentlig  

betydning for sosial fungering og selvfølelse, samt for evnen til å innta et variert kosthold 

og sikre tilstrekkelig ernæring. Jevnt over har voksne rusavhengige som gruppe utvilsomt 

et relativt større behov for tannbehandling enn de fleste andre i den voksne delen av 

befolkningen.   

Ved vurderingen av om det er behov for å lovfeste kommunens ansvar for 

tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet, legger departementet til grunn at 

rettskildebildet på dette området fremstår som fragmentert og uoversiktlig, særlig når det 

gjelder spørsmål om tannhelsetjenester til rusavhengige utenfor institusjon. Dette kan 

skape uklarheter om hvem som har rett til (vederlagsfrie) tannhelsetjenester fra 

fylkeskommunen. Det er behov for å skape større klarhet rundt rettighetene til denne 

persongruppen.  

Det offentlige tannhelsetilbudet til rusavhengige personer har siden 2005 i hovedsak vært 

basert på Stortingets bevilgninger gjennom det statlige rammetilskuddet til 

fylkeskommunene og øremerkede tilskudd til lavterskeltilbud i enkelte kommuner. Rene 

finansieringsløsninger fulgt opp av retningslinjer fra departementet kan være en mer 

hensiktsmessig løsning fremfor lovregulering, såfremt de som skal gis tilbud utgjør et 

beskjedent antall og er vanskelig å definere presist som gruppe. Dette gjelder særlig i en 

fase med oppbygging av tilbud eller forsøk i geografisk avgrensede områder. Dersom det 

er forutsatt at bestemte grupper skal få tilgang på et offentlig tjenestetilbud på mer 
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permanent basis, bør dette fortrinnsvis lovreguleres for å sikre pasientenes rettssikkerhet 

og forutsigbarhet. De vil dermed også få formell klagerett. Lovfesting av rettigheter til 

tannhelsetjenester for personer med rusproblemer vil også kunne motvirke faren for 

vilkårlig forskjellsbehandling.  

Departementet foreslår å knytte kommunens ansvar for å gi et regelmessig og oppsøkende 

tannhelsetilbud for personer med rusavhengighet, til mottak av helse- og omsorgstjenester 

fra kommunen eller fra spesialisthelsetjenesten. Dette vil være en form for avledede 

vilkår som er i samsvar med gjeldende kriterier for dagens fylkeskommunale tilbud basert 

på Stortingets budsjettvedtak. For å sikre at initiert tannbehandling følges opp, er det av 

betydning at pasienten har løpende og stabil kontakt med den kommunale 

tannhelsetjenesten. Dette anses nødvendig for at vedkommende skal kunne nyttiggjøre 

seg tilbudet.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn at følgende personer med rusavhengighet gis 

lovfestet rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunen:  

 Personer som på grunn av rusavhengighet mottar helse- og omsorgstjenester som 

nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b til d   

 Personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering 

 Personer som mottar annen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet.  

En lovfesting av fylkeskommunens ansvar for tannhelsetilbudet til rusavhengige vil i all 

hovedsak innebære en klargjøring og videreføring av gjeldende rett.  Forslaget til 

lovfesting er basert på at rusavhengige personer mottar visse tjenester som tidligere var 

forankret i sosialtjenesteloven kapittel 4, men som nå fremgår av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2. Forslaget omfatter derfor ikke 

hjemmesykepleie/helsetjenester i hjemmet. Dersom den rusavhengige mottar slike 

tjenester, vil imidlertid vedkommende omfattes av den generelle bestemmelsen i forslaget 

til ny § 3-2 første ledd bokstav 4. Se nærmere under punkt 5.9.6.4.     

Det kan reises spørsmål om hvem som kan defineres som "rusavhengig" og hvor grensen 

mot "rusfri" går. Med forslagene over er utgangspunktet at personer med rusavhengighet 

vil ha rettigheter til tannhelsehjelp mens de er under aktiv rusbehandling. Videre vil de ha 

rettigheter både i forkant og i etterkant av behandlingen, såfremt de da mottar (andre) 

helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det forutsettes derfor at tannbehandling som 

er påbegynt mens vedkommende er til avrusing, blir fullført til tross for at selve 

rusbehandlingen er avsluttet. Det er av sentral betydning for opprettholdelse av en 

persons tannhelsestatus at vedkommende følges opp og får et tannhelsetilbud også etter at 

vedkommende ikke lenger mottar rusbehandling. Under avrusing kan de dessuten være 

lite mottakelige for rehabiliterende tannbehandling. Det kan derfor i enkelte tilfeller være 

mest hensiktsmessig at behov for tannbehandling som er diagnostisert og vurdert under 

avrusing/behandling, igangsettes først etter at avrusingen/behandlingen er gjennomført. 

Da kan pasienten være mest motivert for tannbehandling. Forutsetningen er som nevnt at 

pasienten mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen som nevnt i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b til d, basert på tildelingsvedtak.   
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Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) har på oppdrag fra Helsedirektoratet  

undersøkt effekten av tannbehandlingstilbudet til personer med rusproblemer. Av de som 

deltok i undersøkelsen oppga om lag 95 prosent av rusavhengige som har tilbud om 

vederlagsfri tannbehandling, at tilbudet har stor eller veldig stor betydning for dem. I et 

fåtall av fylkeskommunene er det etablert systematisk oppfølging etter utført behandling. 

Dette anses som særskilt viktig for personer som er i en rehabiliteringsfase, for eksempel 

etter opphold på institusjon. I samarbeid med Helsedirektoratet vurderer departementet 

hvordan dette kan følges opp.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 5 bokstav a til c i helse- 

og omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.10 Tannhelsetjenester til innsatte i fengsler i kriminalomsorgen 

5.9.10.1 Gjeldende rett  

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Helsetjenester for innsatte i kriminalomsorgen ble lovfestet i 1995. Lovfesting ble den 

gang ansett nødvendig for å fjerne tvil om rekkevidden av kommunenes rettslige ansvar, 

ved å slå fast i kommunehelsetjenesteloven at kommunen på vanlig måte har ansvar for å 

gi nødvendig helsehjelp til innsatte.  

Helse- og omsorgstjenester for innsatte faller samtidig inn under kommunens generelle 

sørge for ansvar for de personer som til enhver tid oppholder seg i kommunen etter helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-1. I forarbeidene til loven, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 

15.5.11.3 side 194, uttalte departementet derfor at dette talte mot å videreføre dette som 

en særskilt lovpålagt oppgave overfor visse persongrupper. Det ble vist til at de 

kommunene som har fengsler mottar øremerkede midler fra staten til dette formålet, og at 

dette i mindre grad gjør det påkrevd med lovregulering.  

For å tydeliggjøre kommunens ansvar kom departementet likevel til at denne tjenesten 

bør komme til uttrykk i en egen lovbestemmelse som viderefører gjeldende rett. Det 

følger dermed av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9 at i de kommunene hvor det ligger 

fengsler i kriminalomsorgen, skal kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for 

de innsatte.  

Videre fremgår det av helse- og omsorgstjenesteloven § 11-5 første ledd at staten yter 

årlig et særskilt tilskudd til fengselshelsetjenesten til berørte kommuner (vertskommuner). 

Dette øremerkede tilskuddet kommer i tillegg til det statlige rammetilskuddet. Tilskuddet 

skal sikre et like godt helsetjenestetilbud for innsatte som for befolkningen for øvrig i de 

kommunene der det er etablert fengsler.  

Fylkeskommunens ansvar for innsatte i fengsel etter tannhelsetjenesteloven  

Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen som gruppe er ikke særskilt nevnt i 

tannhelsetjenesteloven § 1-3. Tannhelsetjenesteloven har ingen bestemmelse som 

eksplisitt pålegger fylkeskommunen et særskilt ansvar for tannhelsetilbudet til innsatte i 
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fengsler. De fleste innsatte vil være voksne personer som ikke omfattes av 

fylkeskommunens ansvar for de gruppene som er listet opp i tannhelsetjenesteloven § 1-3. 

Noen innsatte kan omfattes av aldersgruppene 15 til 18 år og 19 til 20 år. Andre vil før og 

etter soning komme inn under fylkeskommunens ansvar for tannhelsetilbud til 

rusavhengige personer.  

Fylkeskommunens ansvar for innsatte i fengsel i henhold til Stortingets budsjettvedtak og 

departementets retningslinjer  

I likhet med vertskommunene for aktuelle fengsler, mottar også vertsfylkeskommunen et 

øremerket tilskudd fra staten til dekning av utgifter til organisering av et tilbud om 

tannbehandling for innsatte i fengsel.  

Ansvaret for helsetjenesten i fengsler ble overført fra Justisdepartementet til 

Sosialdepartementet i 1988. Det var forutsatt at tjenesten skal drives som en integrert del 

av den kommunale helsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Innholdet 

og omfanget av tannhelsetilbudet til innsatte i fengsler fremgår av Rundskriv IK-28/89 fra 

Helsedirektoratet. Det er fylkeskommunen som har ansvar for å organisere 

tannhelsetilbudet for de innsatte slik den selv finner det hensiktsmessig, for eksempel 

gjennom avtaler direkte mellom fylkeskommunen og institusjoner i kriminalomsorgen. 

Tannhelsetjenester kan gis enten i tannklinikk i fengselet eller ved fremstilling utenfor 

fengselet. Helsedirektoratet har i januar 2013 gitt ut Veileder IS-1971 for helse- og 

omsorgstjenester til innsatte i fengsel. I rundskrivet og veilederen fremkommer det at 

tannhelsetjenester i kriminalomsorgen bør omfatte:  

 Nødvendig akuttbehandling ved behov, uavhengig av oppholdets varighet  

 Forebyggende tiltak med sikte på at den innsatte skal unngå forverring av tannstatus 

mens vedkommende soner og som et ledd i rehabilitering til et liv i frihet 

 Tilbud om tannhelseundersøkelse og tannbehandling ved opphold lenger enn tre 

måneder. 

5.9.10.2 Departementets vurdering og forslag  

Tannhelseproblemene blant innsatte er større enn blant befolkningen for øvrig. Dette 

skyldes blant annet manglende munnstell og tannbehandling over lengre perioder samt 

bruk av rusmidler. Tannhelseproblemer blant innsatte kan også være en følge av 

legemiddelbruk ved psykiske sykdommer. Levekårsundersøkelser viser at rundt 60 

prosent av innsatte i norske fengsler har rusproblemer. Mange innsatte opplever å få 

tannverk når de kommer inn til soning, siden den kamufleringen av smerter som rusen 

kan gi, forsvinner når tilgangen på rusmidler opphører.  

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9 pålegger som nevnt kommunen et 

særskilt ansvar for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. 

Tannhelsetjenester kan også omfattes av ordlyden i bestemmelsen. § 3-9 bygger 

imidlertid på at kommunen har et universelt ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester 

til alle som oppholder seg i kommunen, herunder innsatte i fengsler. Kommunens ansvar 

for tannhelsetjenester vil derimot bli begrenset til å gjelde nærmere definerte grupper av 

befolkningen. Innsatte i fengsler vil dermed kunne utgjøre andre grupper enn de som 
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kommunen i utgangspunktet har ansvar for. Departementet foreslår derfor at det tas inn en 

bestemmelse i forslaget til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 b som uttrykkelig 

lovfester kommunens ansvar for tannhelsetjenester til personer som er innsatte i fengsel i 

kriminalomsorgen. På den måten vil den nye bestemmelsen i § 3-2 b gi en mest mulig 

fullstendig oversikt over hvilke grupper kommunen har et lovpålagt tannhelseansvar for. 

Samtidig vil de innsatte få lovfestede rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp fra 

kommunen og formell klageadgang over manglende hjelp etter pasient- og 

brukerrettighetsloven.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 6 i helse- og 

omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.11 Prioriteringsbestemmelser 

I tannhelsetjenesteloven benyttes gjennomgående betegnelsene "prioriterte oppgaver” og 

”prioriterte grupper” om persongruppene som fylkeskommunens har ansvar for  å gi et 

regelmessig og oppsøkende tilbud til, jf. tannhelsetjenesteloven §§ 1-3 og 4-2. Det 

fremgår av § 1-3 andre ledd første punktum at gruppene i bokstav a til e er listet opp i 

"prioritert rekkefølge". Dersom ressursene ikke er tilstrekkelige for å gi  et tilbud til alle 

gruppene, skal denne prioriteringen følges, jf. § 1-3 andre ledd andre punktum. Videre 

fremgår det av § 1-3 andre ledd tredje punktum at forebyggende tiltak skal prioriteres 

foran behandling.  

Slik bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd er formulert, kan de leses 

som at fylkeskommunen selv kan avgjøre om den har budsjettmessig handlingsrom til å gi 

et tannhelsetilbud til alle de prioriterte gruppene. I Sosial- og helsedepartementets 

Rundskriv I-16/2000 er det imidlertid presisert at denne bestemmelsen må leses i lys av 

forholdene i fylkeskommunene ved ikraftsettingen av tannhelsetjenesteloven i 1984. 

Bestemmelsen i § 1-3 andre ledd første punktum om prioriteringsrekkefølgen ble i 

hovedsak tatt inn i lovteksten som følge av store fylkesvise forskjeller i tannhelsetilbudet. 

Av Ot.prp. nr. 49 (1982-1983) fremgår at Sosialdepartementet forutsatte en gradvis 

iverksetting av tilbudet som var omfattet av lovforslaget. På dette tidspunktet hadde syv 

fylkeskommuner etablert folketannrøkt fullt ut, åtte andre var i ferd med slik etablering, 

mens fire fylker kun hadde etablert kommunal skoletannpleie. Tannhelsetiltak for grupper 

av eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie og institusjon var iverksatt i samtlige 

fylker med folketannrøkt og i ti av fylkene var psykisk utviklingshemmede innlemmet i 

gruppene som fikk fri tannpleie.  

Av lovforarbeidene fremgår videre at fylkeskommunen etter en overgangsperiode skulle 

overta alle kommunale utgifter forbundet med skoletannpleie og folketannrøkt. Det ble 

tatt hensyn til dette gjennom omfordelingen av statlige midler til kommuner og 

fylkeskommuner og gjennom overgangsordninger. Det ble også forutsatt at det skulle 

gjennomføres tiltak som ville frigjøre ressurser til å løse oppgavene, i form av mer 

effektive innkallingsrutiner som følge av bedring av tannhelsen hos barn og unge, 

fordeling av oppgaver til tannpleiere, samt opplæringsvirksomhet og forbyggende tiltak.  
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Bestemmelsen i § 1-3 andre ledd andre punktum om at tannhelsetilbudet kan avpasses i 

forhold til tilgjengelige ressurser, var dermed en nødvendig forutsetning for iverksettelse 

av loven i en overgangsperiode inntil alle fylkeskommunene hadde fått bygd ut et 

tilstrekkelig tjenestetilbud. Bestemmelsen må forstås slik at den gir hjemmel for å gi et 

ufullstendig tilbud til de prioriterte gruppene i en overgangsperiode etter lovens 

ikrafttredelse, og ikke som en hjemmel som gir adgang til å innskrenke det lovpålagte 

tjenestetilbudet under henvisning til manglende ressurser. Det vises i denne sammenheng 

til Høyesteretts prinsippavgjørelse inntatt i Norsk Retstidende 1990 side 874 (Fusa-

dommen), hvor retten slo fast at "nødvendig helsehjelp" er en minstestandard som 

kommunen ikke kan fravike med henvisning til dårlig økonomi.   

Bestemmelsen i § 1-3 andre ledd tredje punktum som slår fast at forebyggende tiltak skal 

prioriteres foran behandling, er også et utslag av at det i en overgangsperiode ble tatt 

høyde for oppbygging av et landsdekkende offentlig tannhelsetilbud i alle fylker. Etter 

departementets vurdering bør det være opp til kommunen selv å vurdere relevante tiltak, 

uten at det legges statlige føringer for oppgaveløsningen i lovverket. Det vises til at de 

forebyggende tannhelsetiltakene rettet mot hele befolkningen vil inngå som en del av 

kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-3.   

Begrepene "prioriterte oppgaver" og "prioriterte grupper" er heller ikke lenger 

hensiktsmessige å videreføre i lov og bør etter departementets vurdering utgå.  

Departementet finner etter dette at prioriteringsbestemmelsene i tannhelsetjenesteloven § 

1-3 andre ledd ikke bør videreføres i helse- og omsorgstjenesteloven.   

5.9.12 Forslag til lovregulering  

Forslaget til ny § 3-2 b må ses i sammenheng med forslaget til endring i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 7, som beskrevet under punkt 5.8.3.1.   

Departementet foreslår at det tas inn en ny bestemmelse § 3-2 b i helse- og 

omsorgstjenesteloven som lyder som følger:  

"§ 3-2 b. Kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte pasient- og 

brukergrupper 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen gi et regelmessig og 

oppsøkende tannhelsetilbud til:   

1. Barn og ungdom til og med det året de fyller 20 år  

2. Personer med psykisk utviklingshemming  

3. Personer som mottar helsehjelp i institusjon, herunder helseinstitusjon i 

spesialisthelsetjenesten  

4. Personer som mottar helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie  

5. Personer som på grunn av rusavhengighet mottar ett av følgende tilbud:  

a. tjenester som nevnt i § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b til d  

b. legemiddelassistert rehabilitering 
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c. annen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet 

6. Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen, jf. § 3-9.  

Kommunen kan i tillegg gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til andre 

pasient- og brukergrupper enn de som fremgår av første ledd.  

Kommunen kan yte tannhelsetjenester til voksne mot betaling etter nærmere 

bestemmelser fastsatt av kommunen. Departementet kan gi forskrift om at kommunen 

skal sørge for å tilby slike tjenester i områder av kommunen der det ikke foreligger 

annet tilstrekkelig tilbud, og om pliktens varighet og geografiske omfang."   

Det vises i sin helhet til lovforslagene under punkt 10.  

5.9.13 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget til en egen bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 b om 

kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte grupper i befolkningen, innebærer i 

hovedsak en rettskildemessig og språklig opprydding, forenkling og klargjøring i forhold 

til dagens situasjon.   

Det er ikke hensiktsmessig å videreføre den uklare betegnelsen "grupper av eldre, 

langtidssyke og uføre". Denne betegnelsen foreslås erstattet av begrepet "personer" som 

er gjennomgående benyttet i helse- og omsorgstjenesteloven. Selv om endret begrepsbruk 

kan tilsi en utvidelse av personkretsen som har rettigheter til tannhelsehjelp, vil 

rettighetene fortsatt være begrenset ved at pasienten i tillegg må motta andre bestemte 

helse- og omsorgstjenester. Forslaget medfører dermed i seg selv ingen nevneverdig 

endring i gjeldende rett.   

Endringen av vilkåret om "hjemmesykepleie" til "helsetjenester i hjemmet i form av 

sykepleie" innebærer i sin helhet en videreføring av gjeldende rett og har ikke 

økonomiske konsekvenser. Forslaget om å lovfeste ansvaret for å gi et tannhelsetilbud til 

personer med rusavhengighet, er i hovedsak en kodifisering og klargjøring av gjeldende 

rett som i dag fremgår dels av lov, budsjettvedtak og rundskriv. Det samme gjelder 

forslaget om å spesifisere ansvaret for å sørge for et tannhelsetilbud til innsatte i fengsler 

i kriminalomsorgen. Det følger altså av gjeldende rett at fylkeskommunen også i dag har 

et ansvar for å sørge for tannhelsetilbud til disse gruppene. Finansieringen av 

tannhelsetjenester til innsatte gjennom egne tilskuddsmidler foreslås videreført. Siden 

vilkårene for rett til tannhelsehjelp for rusavhengige i gjeldende rundskriv må fastsettes 

på nytt ved lovfesting, slik at de er i tråd med begrepsbruken i helselovgivningen om 

tjenester og rusbehandlingsformer, vil forslaget kunne medføre en utvidelse av 

rettighetene for denne gruppen. Hvis påbegynt tannbehandling skal fullføres etter 

avsluttet rusbehandling, kan dette tenkes å føre til merutgifter for kommunen. Samtidig er 

forutsetningen for å ha rett til fortsatt tannbehandling at pasienten mottar andre 

kommunale helse- og omsorgstjenester, slik at pasienten uansett ville ha rett til 

tannbehandling på det grunnlaget.  

Det må skilles mellom retten til tannhelsehjelp på den ene siden og retten til helt eller 

delvis vederlagsfri tannhelsehjelp (spørsmålet om egenandel) på den andre siden. I punkt 

5.9 er det kun retten til selve tannhelsehjelpen (kommunens ansvar for tannhelsetjenester 
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til bestemte grupper) som er drøftet. Departementet tar imidlertid sikte på å utarbeide et 

høringsnotat med forslag til nærmere regulering av kommunens adgang til å kreve 

vederlag for tannhelsetjenester i forskrift. Dette forutsetter at lovforslaget i dette 

høringsnotatet er vedtatt av Stortinget. Det vises også til omtale under punkt 5.19.2. 

5.10 Helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid 

5.10.1 Om den fylkeskommunale tannhelsetjenestens folkehelsearbeid 

Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 

indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en 

jevnere sosial fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen, jf. § 3 i 

lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).  

Sentrale forebyggingsarenaer på kommunalt nivå er blant annet helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten, frisklivsentralene og de fylkeskommunale tannklinikkene. 

Fylkeskommunens primærforebyggende arbeid når det gjelder karies, foregår blant annet 

på helsestasjon, overfor ansatte i barnehager, i form av undervisning i skoleklasser og 

opplæring av ansatte helse- og omsorgsarbeidere i sykehjem og ellers i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. Primærforebyggende innsats med hensyn til tannhelse 

forutsetter dermed ofte medvirkning og involvering av personell  i andre deler av helse- og 

omsorgstjenesten og i andre sektorer i kommunen. Andre primærforebyggende tiltak er 

individuell informasjon og veiledning i munnstell i forbindelse med regelmessige 

tannhelseundersøkelser, herunder oppfordring til regelmessig beskyttelse av tennene med 

fluor i ulike former og kostholdsveiledning.  

Når det gjelder sekundærforebyggende arbeid vil screening i form av regelmessige 

tannhelseundersøkelser av barn og unge til og med 20 år være sentrale tiltak, samt tidlig 

intervensjon ved for eksempel karies (tannråte) i initialfase og ved blødende tannkjøtt. 

Sekundærforebyggende arbeid vil også omhandle innsats i klinisk symptomgivende fase 

for å hindre tilbakefall av sykdom. Et eksempel på dette er individuell opplæring i 

munnhygiene for å forhindre at periodontitt eller karies gjenoppstår etter avsluttet 

behandling. Tertiærforebyggende arbeid tar sikte på å hindre forverring av sykdom og 

funksjonsnedsettelser som medfører ytterligere plager for de det gjelder, og å bidra til å 

sikre best mulig liv med helsesvikt. Eksempler her er erstatning av skadet tannvev for 

eksempel ved tannfyllinger, samt rotfylling av tenner.  

I løpet av de siste tiårene har den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i økende grad 

engasjert seg i det generelle folkehelsearbeidet, i samarbeid med kommunale etater. 

Engasjementet har som mål å fremme tannhelse som del av den generelle helsen gjennom 

påvirkning av strukturelle forhold. Aktuelle tiltak i den sammenheng har også effekt på 

øvrige helseforhold, særlig når det gjelder livsstilssykdommer. Innsatsen er trappet opp 

etter at flere fylkeskommuner har ansatt folkehelsekoordinatorer. I flere fylker har 

kompetansen til tannpleiere utgjort en viktig del av fylkeskommunens ressurser for å 

ivareta oppgavene med å fremme folkehelse.     
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5.10.2 Gjeldende rett 

5.10.2.1 Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen en plikt til å drive helsefremmende 

og forebyggende helsearbeid. Det følger av loven § 3-3 første ledd at kommunen ved 

ytelse av helse- og omsorgstjenester skal fremme helse og søke å forebygge sykdom, 

skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. 

Se også omtale av forslaget til tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient -, bruker- 

og pårørendeopplæring under punkt 3.5. Av § 3-3 andre ledd følger at helse- og 

omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5. Helse- og omsorgstjenesten 

skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og 

funksjonshemmede og andre som har behov for det, jf. § 3-3 tredje ledd.  

5.10.2.2 Tannhelsetjenesteloven   

Helsefremmende og forebyggende arbeid står sentralt i tannhelsetjenesteloven. Etter 

tannhelsetjenesteloven har fylkeskommunen et ansvar for folkehelsearbeid både overfor 

befolkningen generelt (befolkningsansvaret) og overfor enkeltpersoner (gruppeansvaret). 

Det følger av tannhelsetjenesteloven § 1-2 at "fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i 

befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og 

behandling". Videre skal fylkeskommunen spre opplysning om og øke interessen for hva 

den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. Av merknadene til 

bestemmelsen, jf. Ot.prp. nr. 49 (1982-1983), går det frem at i tillegg til å forebygge og 

behandle tannsykdom eller skade, har fylkeskommunens tannhelsetjeneste også som 

oppgave å påvirke forhold i nærmiljø og samfunn for derved å fremme tannhelsen. Etter 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd første punktum skal den offentlige 

tannhelsetjenesten organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. I tillegg skal den 

gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte grupper i befolkningen, jf. § 1-3 

første ledd andre punktum bokstav a til e. I § 1-3 andre ledd presiseres det at 

forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling. 

5.10.2.3 Folkehelseloven   

Reglene i folkehelseloven kapittel 2 og kapittel 4 pålegger både kommunen og 

fylkeskommunen et generelt ansvar for folkehelsearbeid.  

Av folkehelseloven § 4 fremgår at kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, 

gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å 

beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen 

er tillagt, herunder tjenesteyting. Kommunen har plikt til å ha nødvendig oversikt over 

helsetilstanden i kommunen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på 

denne, jf. folkehelseloven § 5.  

Det følger av folkehelseloven § 20 at fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de 

oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom 

regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte 
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fylkets folkehelseutfordringer. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i 

kommunene, blant annet ved å gjøre tilgjengelig opplysninger i henhold til 

folkehelseloven § 21. Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 

fylket på populasjonsnivå og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, 

jf. § 21 første ledd. Oversikten skal blant annet baseres på relevant kunnskap fra 

kommunene og tannhelsetjenesten.  

I praksis vil det ikke alltid gå et klart skille mellom tiltak som følger av folkehelseloven 

på den ene siden og henholdsvis tannhelsetjenesteloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven på den andre siden. De lovpålagte pliktene er dels overlappende, 

blant annet for å sikre at viktige helseutfordringer møtes i nødvendig grad av den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. 

Kommunens ansvar for miljørettet helsevern er imidlertid i sin helhet regulert i 

folkehelseloven. Forholdet mellom helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven er 

nærmere beskrevet i Prop. 90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

punkt 11.3.2 side 75 og i Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) punkt 17.6.2 side 227-228.  

5.10.3 Departementets vurdering og forslag 

Overføringen av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til 

større og mer robuste kommuner medfører at fylkeskommunen ikke lenger vil ha de 

samme virkemidlene for å drive folkehelsearbeid etter folkehelseloven § 20. 

Oppgaveoverføringen innebærer imidlertid ikke at fylkeskommunens folkehelseansvar 

tømmes for innhold. Det vises til at folkehelseloven er sektorovergripende og bygd på 

prinsippet om "helse i alt vi gjør". Det innebærer at plikten til å fremme folkehelsen vil 

gjelde innenfor de samfunnssektorer som fylkeskommunen fortsatt vil ha ansvar for, som 

for eksempel samferdsel og videregående opplæring. Dessuten vil fylkeskommunen 

fremdeles ha plikt til å understøtte kommunenes folkehelsearbeid samt holde oversikt 

over helsetilstanden blant befolkningen i fylket, blant annet basert på årlige 

folkehelseprofiler utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Fylkeskommunen vil ikke lenger 

selv besitte informasjon om tannhelse i samme grad som før, men må innhente slik 

informasjon fra kommunen, jf. folkehelseloven § 21.     

Oppgaveoverføringen innebærer at kommunen får et noe utvidet ansvar for 

folkehelsearbeid etter folkehelseloven. Samtidig får kommunen større mulighet til å se 

utviklingstrekk i befolkningens tannhelse i sammenheng med andre helse- og 

sykdomsforhold og dermed få et samlet bilde av innbyggernes helse- og sykdomstilstand 

samt faktorer som kan påvirke denne. De oppgaver som fylkeskommunen i dag er pålagt 

etter folkehelseloven §§ 20 og 21 vil derfor bli ivaretatt av kommunen etter §§ 4 og 5.  

Oppgaveoverføringen innebærer også en endring av pliktsubjektet og dermed en sterkere 

forankring av ansvaret for helsefremmende og forebyggende arbeid på tannhelseområdet 

hos kommunen som sådan. I motsetning til det som følger av tannhelsetjenesteloven § 1-3 

første ledd første punktum og § 1-2 første punktum, vil dette ansvaret ikke lenger tilligge 
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den offentlige tannhelsetjenesten alene og vil heller ikke være begrenset av virkemidler 

som kun finnes innenfor kommunens tannhelsetjeneste.  

Når det gjelder kommunens fremtidige ansvar for helsefremmende og forebyggende 

tannhelsearbeid, vil bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og 

folkehelseloven § 4 slik de lyder i hovedsak være dekkende for det befolkningsrettede 

arbeidet på tannhelsefeltet. Dagens ansvar for å organisere forebyggende tannhelsetiltak 

for hele befolkningen gjennom opplysning, råd og veiledning mv., vil ligge innbakt i 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 første ledd.  

Ansvaret for folkehelsearbeid på individ-/gruppenivå vil bli videreført ved at dagens 

bestemmelse i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd andre punktum bokstav a til e tas 

inn i ny § 3-2 b i helse- og omsorgstjenesteloven. Det foreslås ikke å videreføre 

bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd tredje punktum om at 

forebygging skal prioriteres før behandling. Det vises til departementets vurdering og 

forslag når det gjelder ulike prioriteringsbestemmelser under punkt 5.9.11.   

Det foreslås at henvisningen til begrepet "tannhelsetjenesten" i folkehelseloven § 21 tas ut 

som følge av at tannhelsetjenester ikke lenger vil være en del av fylkeskommunens 

lovpålagte oppgaver. Se forslaget til lovendring under punkt 10.3.1.   

5.10.4 Økonomiske og administrative vurderinger  

Forslaget innebærer i hovedsak en videreføring av gjeldende rett og pålegger kommunen 

tilsvarende plikter som fylkeskommunen har i dag etter folkehelseloven. Forslaget vil 

ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som følger av 

oppgaveoverføringen og virksomhetsoverdragelsen. Det er grunn til å anta at forslaget 

kan innebære administrative forenklinger ettersom tannhelsepersonell som er involvert i 

helsefremmende og forebyggende arbeid, får samme arbeidsgiver som øvrig kommunalt 

personell. Forslaget vil kunne gi synergieffekt for det samlede kommunale 

folkehelsearbeid. 

5.11 Forholdet til privat tannhelsevirksomhet  

Under dette punktet drøftes behovet for å videreføre gjeldende lovbestemmelser om 

kommunens adgang til å inngå avtaler med privatpraktiserende tannhelsepersonell om 

pasientbehandling, jf. punkt 5.11.1. Videre drøftes behovet for at departementet gjennom 

forskrift skal ha adgang til å stille krav til private ytere av tannhelsetjenester som ikke har 

avtale med kommunen, jf. punkt 5.11.2.  

5.11.1 Avtaler med private tjenesteytere  

5.11.1.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven gjelder også for private tjenesteytere 

som har avtale med kommunen om å yte tjenester på vegne av kommunen. Dette følger av 
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virkeområdebestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2 første ledd, hvor det 

fremgår at "loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i riket av 

kommunen og private som har avtale med kommunen, når ikke annet følger av loven 

her".  

Videre fremgår det av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd første punktum at 

kommunens ansvar for å sørge for tilgjengelige helse- og omsorgstjenester, kan ivaretas 

enten ved at kommunen selv yter tjenestene eller ved at kommunen inngår avtale med 

andre offentlige eller private tjenesteytere. Det betyr at det er kommunen som har det 

overordnede ansvaret for å sørge for et nødvendig og forsvarlig tilbud, selv om tjenestene 

ytes av andre etter avtale. Kommunen kan med andre ord ikke organisere seg bort fra 

dette ansvaret. Loven § 3-1 femte ledd andre punktum inneholder et forbud mot 

overdragelse av slike avtaler.  

Utgifter til privat praksis som drives etter avtale med kommunen, skal helt eller delvis 

dekkes av kommunen etter nærmere avtale mellom den privatpraktiserende og 

kommunen, jf. loven § 11-1 tredje ledd.   

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd fremgår at departementet i forskrift 

kan gi nærmere bestemmelser om privat helse- og omsorgsvirksomhet i kommunen, 

herunder om kvalitets- og funksjonskrav. Dette gjelder også private tjenesteytere som 

ikke har avtale med kommunen. Bestemmelsen er nærmere kommentert under punkt 

5.11.2. 

Tannhelsetjenesteloven  

Det følger av tannhelsetjenesteloven § 1-1 tredje ledd at den offentlige tannhelsetjenesten 

omfatter tannhelsetjeneste som utføres på gruppene som er nevnt i loven § 1-3 enten av 

fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannleger som har inngått avtale 

med fylkeskommunen etter loven § 4-1. Av bestemmelsen i § 4-1 første ledd fremgår at 

dersom pasientens utgifter til tannpleie helt eller delvis skal kunne godtgjøres av 

fylkeskommunen, jf. § 5-1 andre ledd, må den privatpraktiserende tannlegen ha skriftlig 

avtale med fylkeskommunen. Det følger av § 5-1 andre ledd at pasientens utgifter til 

behandling som er utført i privat praksis etter avtale med fylkeskommunen, helt eller 

delvis skal dekkes av fylkeskommunen på samme måte som om tilbudet hadde vært gitt 

av fylkeskommunens ansatte tannleger. Bestemmelsen i § 4-1 andre ledd slår fast at slike 

avtaler ikke kan overdras. Tannhelsetjenesteloven § 4-2 inneholder bestemmelser om krav 

til kunngjøring av ledig avtale, krav til faglig skikkethet mv. Bestemmelsen i § 4-2 andre 

ledd inneholder en hjemmel for at departementet kan gi forskrifter om privat virksomhet 

innen den offentlige tannhelsetjenesten, om kunngjøring, om fremgangsmåte ved valg 

blant søkere og om avtalevilkår. Slik forskrift er ikke gitt.    

5.11.1.2 Departementets vurdering og forslag  

Mens helse- og omsorgstjenesteloven gjelder avtaler med "private tjenesteytere" generelt, 

er tannhelsetjenesteloven begrenset til å gjelde avtaler med "privatpraktiserende 

tannlege". Fylkeskommunen er dermed i praksis forhindret fra å inngå avtaler med for 

eksempel privatpraktiserende tannpleier for å oppfylle sitt lovpålagte ansvar for å sørge 
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for et regelmessig og oppsøkende tilbud og nødvendig tannhelsehjelp til bestemte grupper 

i befolkningen. Det vises her til at det følger forutsetningsvis av loven at 

fylkeskommunens ansvar for å dekke utgifter til tannbehandling er begrenset til 

behandling som er utført i privat tannlegepraksis. Videre må det være inngått avtale med 

privatpraktiserende tannlege for at pasientens utgifter til tannbehandling skal kunne 

godtgjøres av fylkeskommunen. Av hensyn til harmonisering med helse- og 

omsorgstjenesteloven bestemmelser, er det etter departementets vurdering ikke lenger 

naturlig eller hensiktsmessig å videreføre en slik lovfestet begrensing i den kommunale 

organisasjonsfriheten.  

Etter departementets vurdering tilsier utviklingen på dette området at det for å oppfylle 

lovpålagte oppgaver også vil kunne være aktuelt for kommunen å inngå avtale om 

tannhelsetjenester for pasienter med annet privatpraktiserende helsepersonell enn 

tannleger.  Fylkeskommunens ansatte tannpleiere ivaretar i dag langt på vei de 

regelmessige tannhelseundersøkelsene av barn og unge samt det oppsøkende tilbudet til 

beboere i institusjon og overfor de som mottar hjemmesykepleie. Gjennom innføring av 

stønad fra folketrygden til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende tannpleier, 

er det forutsatt at tannpleiere har fått et mer selvstendig behandlingsansvar, særlig ved 

behandling av periodontitt. Per i dag er det på landsbasis om lag 40 til 50 tannpleiere som 

er selvstendig næringsdrivende.  

Når det gjelder bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 4-1 første ledd, jf. § 5-1 andre 

ledd, om krav til avtale med privatpraktiserende tannlege for godtgjøring av pasientens 

behandlingsutgifter, ble de tilsvarende bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven av 

1982 ikke videreført i helse- og omsorgstjenesteloven. I Prop. 91 L (2010-2011) punkt 

14.4.3.2 side 164 uttaler departementet at, uavhengig av om det er et krav i loven eller 

ikke, så vil en kommune måtte inngå avtale med en selvstendig næringsdrivende eller et 

selskap dersom kommunen ønsker at disse skal yte helse- og omsorgstjenester for 

kommunen. Departementet viser i lovforarbeidene til at det derfor ikke er nødvendig med 

en lovregulering av at det skal inngås avtale og at en videreføring ikke vil bringe større 

klarhet i forventningene til de private tjenesteyterne. Videre vises det til at 

folketrygdloven kapittel 5 regulerer hvilke tjenesteytere som kan kreve refusjon, og at 

også av denne grunn er et krav om avtale i den nye loven overflødig.  

Departementet understreker at til forskjell fra kommunale helsetjenester som for 

eksempel ytes av fastlege og fysioterapeut, finansieres fylkeskommunale 

tannhelsetjenester i liten grad av refusjoner fra folketrygden. Folketrygdloven §§ 5-6 og 

5-6a oppstiller heller ikke krav om at fylkeskommunen må ha inngått avtale om 

driftstilskudd med private tannpleiere eller tannleger for at pasienten skal ha rett til stønad 

til dekning av utgifter til tannhelsehjelp. Mens helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 

tredje ledd omhandler "utgifter til privat praksis", gjelder tannhelsetjenesteloven §§ 4-1 

og 5-1 "pasientenes utgifter til behandling". Denne forskjellen i uttrykksmåte er tilsiktet 

og har sammenheng med at avtaler etter helse- og omsorgstjenesteloven i hovedsak dreier 

seg om at kommunen yter driftstilskudd til privat helsevirksomhet basert på tildeling av 

avtalehjemler og at pasienten vanligvis har rett til stønad til dekning av utgifter til 
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helsetjenester fra folketrygden. Avtaler med private tannleger bærer preg av å være 

ordinære avtaler om kjøp av tjenester, og hvor pasienten som regel ikke har rett til stønad 

fra folketrygden til tannbehandlingen. Slike avtaler kan sammenlignes med kommunens 

avtaler med private om kjøp av sykehjemsplasser. Siden dette er en forskjell av reell 

betydning, mener departementet at bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 4-1 første 

ledd bør videreføres, ved at den tas inn i kapittel 11 om finansiering i helse- og 

omsorgstjenesteloven. Se forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 

tredje ledd under punkt 5.19.1.  

Med hensyn til forbudet mot å overdra avtaler i tannhelsetjenesteloven § 4-1 andre ledd, 

uttaler departementet i Prop. 91 L (2010-2011) at avtaler om å yte tjenester for det 

offentlige mot kompensasjon ikke skal omsettes i det private markedet. Selv om forbudet 

mot å overdra avtaler om å yte helse- og omsorgstjenester for kommunen kunne vært 

regulert i de enkelte avtalene, har departementet lagt til grunn at prinsippet er så vidt 

viktig at det bør lovfestes. Departementet foreslår derfor å videreføre bestemmelsen i 

tannhelsetjenesteloven § 4-1 andre ledd uendret gjennom helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-1 femte ledd.  

Når det gjelder vilkår for tildeling av avtale i form av kunngjøring, faglig skikkethet mv., 

har departementet vurdert dette spørsmålet i Prop. 91 L (2010-2011), hvor det legges til 

grunn at kommunen uavhengig av bestemmelsene i ny helse- og omsorgstjenestelov, vil 

måtte følge de alminnelige reglene for ansettelser og avtaleinngåelse. Ifølge det 

ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet er hovedregelen krav om utlysning av offentlige 

stillinger og at den best kvalifiserte søkeren skal få stillingen. Disse kravene gjelder 

enhver yrkesgruppe i kommunal sektor, uavhengig av en lovfesting. I lovforarbeidene har 

derfor departementet lagt til grunn at det heller ikke er naturlig å lovfeste slike 

allmenngyldige forvaltnings- og kontraktsrettslige prinsipper i ny lov om helse- og 

omsorgstjenester. Departementet foreslår på denne bakgrunn ikke å videreføre 

bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 4-2 første ledd i helse- og omsorgstjenesteloven.  

For så vidt gjelder bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven 4-2 andre ledd som gir hjemmel 

for i forskrift å regulere privat virksomhet, kunngjøring av ledig avtale, om 

fremgangsmåte ved valg av søkere og om avtalevilkår, finner departementet at det ikke er 

behov for å videreføre denne hjemmelen med eksisterende ordlyd. Den tilsvarende 

bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 4-2 andre ledd ble videreført i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd, som har en mer generell ordlyd. Det betyr at den 

adgangen fylkeskommunen i dag har til å gi forskrifter om privat tannhelsevirksomhet 

som har avtale med fylkeskommunen, foreslås videreført uten at det er behov for 

endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd. Se punkt 5.11.2, hvor 

behovet for regulering av privat tannhelsevirksomhet med og uten avtale er omtalt.  
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5.11.2 Private tjenesteytere uten avtale med kommunen 

5.11.2.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Det vises innledningsvis til omtalen av det saklige virkeområdet for helse- og 

omsorgstjenesteloven under punkt 5.6.2. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 

1-2 første ledd at loven gjelder for tjenester som tilbys eller ytes av kommunen eller 

private som har avtale med kommunen, "når ikke annet følger av loven her". 

Utgangspunktet er dermed at loven ikke gjelder direkte for private tjenesteytere uten 

avtale med kommunen, med mindre dette følger særskilt av de enkelte bestemmelsene i 

loven. Dette vil derfor bero på en tolkning av den enkelte lovbestemmelse. Det må kreves 

klare holdepunkter i loven eller forarbeidene for å pålegge private tjenesteytere plikter.  

En slik klar hjemmel finnes i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd, hvor det 

fremgår at departementet har adgang til å gi nærmere bestemmelser om privat helse- og 

omsorgsvirksomhet i kommunen, herunder om kvalitets- og funksjonskrav. Dette gjelder 

også private tjenesteytere som ikke har avtale med kommunen. Dette er en videreføring 

av kommunehelsetjenesteloven § 4-2 andre ledd, jf. departementets uttalelser i Prop. 91 L 

(2010-2011) side 490. Kommunehelsetjenesteloven § 4-2 andre ledd ga departementet 

hjemmel til å gi nærmere forskrifter om "privat virksomhet innen helsetjenesten i 

kommunene". Presiseringene i helse- og omsorgstjenesteloven begrunnes med at kravene 

til tjenester utført av virksomheter uten avtale med kommunen, i all hovedsak bør være de 

samme som til de virksomhetene som yter tjenester på vegne av kommunen, jf. Prop. 91 L 

(2010-2011) punkt 14.4.3.1 side 164. Hjemmelen er videre presisert slik at det tydelig går 

frem av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd at det kan stilles kvalitets- og 

funksjonskrav. Denne presiseringen er ny, men innebærer ingen endret rettstilstand. Det 

samme gjelder presiseringen av at forskriftene vil kunne regulere private tjenesteytere 

som ikke har avtale med kommunen.  

Tannhelsetjenesteloven  

Tannhelsetjenesteloven § 1-1 andre ledd slår fast at fylkeskommunen har ansvar for Den 

offentlige tannhelsetjenesten. Begrepet "Den offentlige tannhelsetjenesten" er avgrenset i 

§ 1-1 tredje ledd, hvor det fremgår at Den offentlige tannhelsetjenesten blant  annet 

omfatter tannhelsetjenester utført av privatpraktiserende tannleger som har avtale med 

fylkeskommunen etter § 4-1, for å gi et tilbud til gruppene nevnt i § 1-3. Det er derfor på 

det rene at tannhelsetjenesteloven gjelder for private tannleger som utfører behandling 

etter avtale med fylkeskommunen. Loven gjelder kun for det offentliges ansvar for 

tannhelsetjenester. Privatpraktiserende tannleger uten avtale med fylkeskommunen kan 

ikke pålegges forpliktelser etter loven. Privatpraktiserende tannleger vil bare bli berørt 

direkte ved at den offentlige tannhelsetjenesten inngår avtale med dem om utføring av 

tjenester overfor de prioriterte gruppene.  

I likhet med helse- og omsorgstjenesteloven er utgangspunktet at tannhelsetjenesteloven 

som sådan ikke gjelder direkte for private tjenesteytere uten avtale med kommunen, med 
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mindre dette følger særskilt av de enkelte bestemmelsene i loven. Dette vil derfor bero på 

en tolkning av den enkelte lovbestemmelse. Det må imidlertid kreves klare holdepunkter i 

loven eller forarbeidene for å pålegge private plikter. Tannhelsetjenesteloven § 4-2 andre 

ledd åpner for at departementet kan gi forskrifter om "privat tannhelsevirksomhet innen 

Den offentlige tannhelsetjenesten". Bestemmelsen er bygget over samme lest som den 

tidligere bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 4-2 andre ledd, og må forstås på 

samme måte med den begrensningen som ligger i begrepet "Den offentlige 

tannhelsetjenesten". Det vil si at forskriftshjemmelen er begrenset til å omfatte regulering 

av virksomheten til private tannleger som har avtale med fylkeskommunen, og ikke 

private tannleger uten slik avtale.  

5.11.2.2 Departementets vurdering og forslag  

Departementet finner det hensiktsmessig at forskriftshjemmelen i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd andre punktum også kan gis anvendelse for 

tannhelsetjenester som utføres av private som ikke har avtale med kommunen, på samme 

måte som for private ytere av andre helse- og omsorgstjenester.  

Spørsmålet er hvilket behov det vil være for å ha en hjemmel for regulering av privat 

tannhelsevirksomhet med og uten avtale. Hittil er det kun gitt forskriftsbestemmelser om 

kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

tredje ledd. Kapittel 4 i forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordningen i 

kommunene inneholder bestemmelser om funksjons- og kvalitetskrav. Her stilles blant 

annet krav om tilgjengelighet innenfor åpningstid (svartid på telefon, mulighet for 

elektronisk timebestilling etc.), hjemmebesøk, bruk av tolk, rapportering av data til 

styrings- og kvalitetsformål mv. I motsetning til privat tannhelsepersonell, har fastlegene 

avtale med kommunen. Kommunen har derfor i utgangspunktet bedre mulighet for styring 

av privat allmennlegevirksomhet.  

Private tannleger uten avtale med fylkeskommunen utgjør i dag hoveddelen (om lag 70 

prosent) av tannleger i klinisk praksis. Størrelsesforholdet mellom den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten og privat sektor er et helt annet enn størrelsesforholdet mellom 

kommunen og private tjenesteytere uten avtale med kommunen. Dette faktum kan trekke i 

begge retninger. Behovet for å regulere privat tannhelsevirksomhet er i første rekke 

knyttet til privatpraktiserende tannpleiere og tannleger som praktiserer med 

trygderefusjon. Slik regulering må forankres i annet lovverk enn i helse- og 

omsorgstjenesteloven, for eksempel i folketrygdloven. En rekke krav til privat 

tannhelsevirksomhet vil allerede følge av internkontrollforskriften. På den andre siden vil 

kommunen få overført det særskilte ansvaret for å samordne den offentlige 

tannhelsetjenesten og privat sektor, slik at de samlede ressursene kan brukes best mulig. 

Kommunen vil også få ansvar for å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for 

befolkningen. På denne bakgrunn kan det være aktuelt å stille krav til privat 

tannhelsevirksomhet om for eksempel særskilte kvalifikasjoner, kapasitet, deltagelse i 

folkehelsearbeid, opplysninger om tannhelsetilstanden til voksne (ikke individdata) for 

planformål og andre opplysninger som er relevante i samordningssammenheng.  
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5.11.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om at hjemmelen for å forskriftsfeste krav til privat helse- og 

omsorgsvirksomhet som ikke har avtale med kommunen også skal gis anvendelse for 

privat tannhelsevirksomhet, innebærer en utvidelse i forhold til gjeldende rett etter 

tannhelsetjenesteloven. Hjemmelen vil kunne gjøre det enklere for kommunen å innhente 

data til bruk i planleggings-, styrings- og samordningsøyemed. Økonomiske og 

administrative konsekvenser for private tjenesteytere uten avtale vil bero på hvorvidt 

departementet benytter denne adgangen til å gi slike forskrifter, og vil bli vurdert i den 

sammenheng. Hjemmelen er hittil ikke benyttet overfor private ytere av andre helse- og 

omsorgstjenester.  

5.12 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid  

5.12.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

I helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 første ledd er det presisert at kommunens 

overordnede ansvar for nødvendige helse- og omsorgstjenester etter loven § 3-1 første 

ledd innebærer en plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester 

innad i kommunen og med andre tjenesteytere, der dette er nødvendig for å tilby tjenester 

som er omfattet av loven. Videre følger det av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 andre 

ledd at kommunen er pålagt å samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og 

stat, slik at helse- og omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. I de 

generelle merknadene i Prop. 91 L (2010-2011) punkt 12.6.5 side 142 uttaler 

departementet at samarbeid mellom ulike deltjenester og tjenestenivå er påkrevd for at 

man skal være i stand til å gi den enkelte og befolkningen generelt best mulig helse- og 

omsorgstjeneste.     

De regionale helseforetakene har plikt til å legge til rette for samarbeid mellom ulike 

helseforetak innad i det regionale helseforetaket, med andre regionale helseforetak, 

fylkeskommuner, kommuner eller andre tjenesteytere, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om 

spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1e første ledd. Bestemmelsen svarer til helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-4 andre ledd og er tatt inn i loven for å sikre likeverdig og 

gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommuner og helseforetak.  

Kapittel 6 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser som stiller krav til 

samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak mv. Alle kommuner har plikt til å 

inngå samarbeidsavtale med foretak i helseregionen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 

6-1 første ledd. Bestemmelsen har som målsetting å fremme samhandling mellom 

kommuner og helseforetak. Tilsvarende plikt er derfor pålagt de regionale helseforetakene 

etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e andre ledd. Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 

stiller minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen.   
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-6 åpner for at departementet ved forskrift eller 

enkeltvedtak kan pålegge kommuner å samarbeide når det anses påkrevd av hensyn til en 

forsvarlig løsning av oppgaver innen kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

Departementet kan gi bestemmelser om hvilke oppgaver det skal samarbeides om, og om 

fordelingen av utgifter.   

Tannhelsetjenesteloven 

Tannhelsetjenesteloven § 6-3 åpner for at fylkeskommuner kan inngå avtaler med 

hverandre om samarbeid om lovpålagte oppgaver. Dette følger også av den alminnelige 

friheten fylkeskommuner har til å organisere tjenesteytingen slik den selv finner mest 

hensiktsmessig. Et eksempel på slikt interkommunalt samarbeid er samarbeid om 

etablering og drift av odontologiske spesialisthelsetjenester, forskning, råd/veiledning og 

etter- og videreutdanning ved de regionale odontologiske kompetansesentrene. For øvrig 

finnes det ingen bestemmelser i tannhelsetjenesteloven som regulerer samarbeid eller 

samhandling med andre forvaltningsnivå. I motsetning til helse- og omsorgstjenesteloven, 

inneholder ikke tannhelsetjenesteloven hjemmel for å påby interkommunalt samarbeid 

mellom flere fylkeskommuner.  

5.12.2 Departementets vurdering og forslag 

Oppgaveoverføringen vil medføre at ansatte i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten får samme arbeidsgiver og ledelse. Dette vil 

kunne gjøre det lettere å samarbeide internt i kommunen mellom ulike fagmiljøer, 

deltjenester eller kommunale etater. Videre vil bestemmelsene om samhandling og 

samarbeid i helse- og omsorgstjenesteloven også få anvendelse på kommunens 

tannhelsetjeneste. Tannhelsepersonell samarbeider med personell ved helsestasjon, 

skolehelsetjeneste, barnehage, grunnskole og i kommunens barnevernstjeneste. 

Regelmessige tannhelseundersøkelser for barn og unge gir mulighet for at 

tannhelsepersonell kan gjenkjenne symptomer i munnhulen som kan gi mistanke om 

omsorgssvikt, spiseforstyrrelser og i enkelte tilfelle seksuelle overgrep. For å kunne gi et 

regelmessig og oppsøkende tilbud til psykisk utviklingshemmede og til grupper av eldre 

og uføre i institusjon og i hjemmesykepleie, samarbeider tannhelsepersonell med den 

kommunale omsorgstjenesten. Når tannhelsetjenesten blir et kommunalt ansvar vil mulige 

forvaltningsmessige barrierer ikke lenger være til hinder for samhandling og samarbeid 

mellom tannhelsepersonell og øvrige kommunale tjenester.  

På enkelte områder samarbeider tannhelsepersonell med spesialisthelsetjenesten om 

tannhelsetilbudet til pasienter som den fylkeskommunale tannhelsetjenesten henviser for 

utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, og til pasienter som er innlagt i 

helseinstitusjon over tid. Dette kan for eksempel gjelde koordinert oppfølging av barn og 

unge som oppholder seg på sykehus over kortere eller lengre tid og personer med 

rusavhengighet som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller legemiddelassiste rt 

rusbehandling (LAR). Det kan også være aktuelt for kommunen og de regionale 

odontologiske kompetansesentrene å samarbeide med de regionale helseforetakene om 
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tilbudet om spesialisttannhelsetjenester til befolkningen generelt og de prioriterte 

gruppene spesielt, og om forskning, fagutvikling og etterutdanning. Et slikt samarbeid 

kan inngå som en del av den lovpålagte samarbeidsavtalen mellom kommune og regionalt 

helseforetak.  

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 andre ledd foreslås videreført 

uendret siden det fortsatt kan være aktuelt for kommunen å samarbeide med 

fylkeskommunen, selv om fylkeskommunen ikke lenger skal ha ansvar for 

tannhelsetjenester. Det vises blant annet til de plikter knyttet til forebyggende helsearbeid 

som fylkeskommunen fortsatt vil være pålagt etter folkehelseloven.  

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-6 som gir departementet hjemmel for 

å påby interkommunalt samarbeid mellom kommuner om helse- og omsorgstjenester, vil 

med oppgaveoverføringen også kunne få anvendelse for tannhelsetjenester. Dette vil være 

nytt i forhold til gjeldende rett. Det avgjørende er at tannhelsetjenester er tilgjengelige for 

hele befolkningen i kommunen og at pasienter med rettigheter til tannhelsehjelp får tilbud 

om gode og forsvarlige tjenester. Særlig i små kommuner uten egen tannklikk kan 

samarbeid med nabokommuner derfor være nødvendig. Departementet er av den 

oppfatning at samarbeid mellom kommuner i utgangspunktet bør inngås på frivillig basis. 

Mulige aktuelle samarbeidsmodeller er beskrevet under punkt 5.22.4. I tilfeller hvor 

fraværet av samarbeid utgjør en risiko for at pasientene ikke får de tannhelsetjenester de 

har krav på, må departementet ha mulighet til å påby slikt samarbeid. Departementet antar 

imidlertid at det ikke vil være særlig aktuelt å pålegge interkommunalt samarbeid, fordi 

kommunene selv ser egeninteressen av å inngå slikt samarbeid. Bestemmelsen i § 6-6 må 

anses som en snever unntaksregel, hvor det skal svært mye til for å gi slikt pålegg.   

Det vises for øvrig til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 

Oppgavemeldingen, jf. Meld. St. 14 (2014-2015) punkt 3.4 side 24, har varslet at 

departementet utreder en generell hjemmel til å pålegge interkommunalt samarbeid som 

vil kunne erstatte særbestemmelser om dette. Dette er også omtalt i 

Kommuneproposisjonen 2017, jf. Prop. 123 S (2015-2016).   

Departementet ser ikke grunn til å videreføre en bestemmelse om at kommuner kan inngå 

samarbeidsavtaler om oppgaveløsningen på tannhelsefeltet. Bestemmelsen i 

tannhelsetjenesteloven § 6-3 anses overflødig da det ikke er nødvendig å lovregulere 

adgangen til frivillig å inngå denne type samarbeid. 

5.12.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven som stiller krav til samhandling og 

samarbeid med andre deltjenester i kommunen og med andre tjenesteytere er nye, sett i 

forhold til hva fylkeskommunen er pålagt i dag. Selv om tannhelsetjenesteloven ikke 

inneholder krav til samarbeid med kommunen eller spesialisthelsetjenesten, foregår det i 

dag omfattende samarbeid mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og ulike 

kommunale tjenester og i begrenset grad med spesialisthelsetjenesten. Bestemmelsene i 

helse- og omsorgstjenesteloven legger ingen føringer for hvordan samarbeidet innad i 

kommunen eller med andre skal foregå. Det er det samarbeidet som til enhver tid faktisk 
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pågår som eventuelt vil ha økonomiske og administrative konsekvenser. Det legges til 

grunn at fjerning av eventuelle forvaltningsmessige barrierer for samarbeid som følge av 

forankring av tannhelsetjenester som et kommunalt ansvar, kan innebære enklere 

administrative forhold. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten på tannhelsefeltet vil 

kunne inngå i samarbeidsavtaler som kommunen har inngått med det regionale 

helseforetaket som ledd i samhandlingsreformen. Adgangen for departementet til å 

pålegge interkommunalt samarbeid er ny i forhold til tannhelsetjenester. Eventuelle 

konsekvenser vil imidlertid avhenge av i hvilken grad hjemmelen faktisk blir benyttet.   

5.12.4 Ansvar for samordning av offentlige og private tannhelsetjenester  

5.12.4.1 Gjeldende rett 

Etter tannhelsetjenesteloven § 1-4 har fylkeskommunen ansvar for samordning av den 

offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor. Formålet med samordningen er å sikre at 

det er tilgjengelige tannhelsetjenester for hele befolkningen i fylket, jf. 

tannhelsetjenesteloven § 1-1 første ledd. På landsbasis er privat sektor dominerende når 

det gjelder å yte tannhelsetjenester. Verken loven eller dens forarbeider kaster lys over 

hva som ligger i begrepet "samordning". Bestemmelsen sier heller ingenting om hvilke 

virkemidler fylkeskommunen har for å samordne virksomheten med privat sektor.   

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 inneholder i dag ingen tilsvarende bestemmelse om 

samordning av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og privat sektor. Dette har 

blant annet sammenheng med at innslaget av helprivate tjenester (uten avtale med 

kommunen) på disse områdene er marginalt.  

5.12.4.2 Departementets vurdering og forslag  

Samordningsansvaret innebærer ansvar for at de samlede tannhelseressursene i fylket 

utnyttes best mulig. Samordningen skal sikre at hele befolkningen har tilstrekkelig tilgang 

på tannhelsetjenester, inkludert spesialisttannhelsetjenester. I den forbindelse er 

planlegging viktig. Det vises til fylkeskommunens spesifikke planleggings- og 

tilretteleggingsplikt på tannhelseområdet som følger av tannhelsetjenesteloven § 1-3a. 

Bestemmelsen er nærmere omtalt under punkt 5.8.3 og 5.15.2. En lignende bestemmelse 

om kommunens plikt til å planlegge virksomhet som den har ansvar for, følger av helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Kommunen har et i tillegg et generelt ansvar 

for å fremme folkehelse innenfor sine sektorområder, blant annet gjennom planlegging. 

Oversikt over folkehelseutfordringer i kommunen skal inngå som grunnlag for arbeidet 

med kommunens planstrategi, jf. folkehelseloven § 6.  

I tillegg gir tannhelsetjenesteloven § 1-5 hjemmel for at fylkeskommunen kan pålegge 

”helsepersonell som arbeider innenfor rammen av denne lov” å gi opplysninger til bruk 

for planlegging, styring og utvikling av tannhelsetjenesten i fylkeskommunen. 

Bestemmelsen omfatter ikke bare tannhelsepersonell som er ansatt i fylkeskommunen, 

men også private tjenesteytere som har avtale om utføring av tannbehandling på vegne av 

fylkeskommunen. Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 5.16.7. Tilsvarende 

bestemmelse er gitt i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8. En annen aktuell bestemmelse 

i styrings- og samordningsøyemed er tannhelsetjenesteloven § 1-3b som pålegger 
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fylkeskommunen plikt til å ta imot og registrere meldinger om helsepersonell i 

fylkeskommunen og i tannhelsetjenesten. Formålet er å gi myndighetene oversikt over 

helsepersonelldekningen som grunnlag for å kunne ivareta tilgjengelighetsansvaret og for 

å kunne iverksette styringstiltak ved behov. Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 

5.16.6. En tilsvarende bestemmelse finnes i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7.  

Grunnlaget for planlegging er innhenting og analyse av nødvendige data. For å kunne 

samordne offentlige og private tannhelsetjenester må kommunen ha tilgang til nødvendige 

data angående den private sektor for planformål. Kommunen vil kunne hente slike data 

fra flere kilder. KOSTRA-statistikken til SSB vil gi oversikt over antall årsverk av 

tannhelsesekretærer, tannpleiere, allmenntannleger og tannlegespesialister i så vel 

offentlig som privat tannhelsetjeneste. Dermed kan kommunen vurdere de samlede 

tilgjengelige tannhelseressursene i egen kommune (i dag har statistikken fylke som enhet) 

og i nabokommuner/fylket/regionen. Ut fra disse dataene vil kommunen kunne vurdere 

hvorvidt den samlede kapasiteten anses tilstrekkelig. Vurderingene av tilgjengeligheten til 

spesialisttjenester må imidlertid vurderes særskilt. Kommunen vil også kunne innhente 

nærmere opplysninger om praksissted mv. for den private sektor ved hjelp av "gule sider" 

og ved å samarbeide med lokal tannlegeforening og tannpleierforening.       

Når det gjelder ytterligere muligheter til å innhente nødvendig informasjon om privat 

sektor til planleggings- og samordningsformål, etablerte Forbrukerrådet i 2013 etter 

oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en nettbasert prisportal for 

tannhelsetjenester (www.hvakostertannlegen.no). Alle tilbydere av tannhelsetjenester, 

inkludert private, er fra 1. januar 2013 pålagt å registrere sine priser i portalen, jf. 

forskrift 14. november 2012 nr. 1066 om prisopplysning for varer og tjenester § 14. 

Formålet med den nettbaserte løsningen er å styrke forbrukerrettigheter knyttet til 

tannbehandling.  

I tillegg vil prisportalen kunne være en kilde til informasjon om privat sektor i fylket og 

hvor formålet er samordning. Prisportalen inneholder blant annet opplysninger om den 

geografiske plasseringen av private tannklinikker i kommunen/fylket, tilgjengelighet 

(åpningstid, ventetid, fysisk tilgjengelighet), kompetanse/spesialitet, pris mv. Etter 

departementets vurdering er de opplysningene som vil bli offentlig tilgjengelige via 

prisportalen, sammenholdt med de opplysninger som kan skaffes tilveie på annen måte, 

langt på vei dekkende for kommunens planleggings- og samordningsbehov. Prisportalen 

vil bli utviklet videre.       

Departementet finner på denne bakgrunn at behovet for virkemidler knyttet til 

kommunens samordningsansvar kan ivaretas gjennom gjeldende bestemmelser i helse- og 

omsorgstjenesteloven som stiller krav til planlegging samt meldinger om etablering mv. 

av privat praksis. Innholdet i de aktuelle bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven §§ 1-3a, 

1-3b og 1-5 foreslås i hovedsak videreført ved innpasning i helse- og 

omsorgstjenesteloven. Når det gjelder behovet for innhenting av informasjon om privat 

sektor i samordningsøyemed, vises det også til mulighetene som ligger i prisportalen. 

Departementet ser behov for å videreføre innholdet i bestemmelsen i 

tannhelsetjenesteloven § 1-4 som innebærer at kommunen får ansvar for å samordne den 
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offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor. Som beskrevet innledningsvis, er det 

primære formålet med samordning å sørge for at offentlige og private tannhelsetjenester, 

inkludert spesialisttannhelsetjenester, samlet sett er tilgjengelige for hele befolkningen. 

Til sammenligning kan kommunen i større grad bruke driftsavtalene med andre private 

tjenesteytere (for eksempel fastleger og fysioterapeuter) som styrings- og 

samordningsinstrument.   

5.12.4.3 Forslag til lovregulering  

Departementet foreslår at det tas inn en bestemmelse som et nytt andre ledd i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-4 med følgende ordlyd (endringer i kursiv):  

"Kommunen har ansvar for å samordne kommunal og privat tannhelsevirksomhet." 

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  

5.12.4.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget innebærer i sin helhet en videreføring av gjeldende rett og pålegger dermed ikke 

kommunen nye plikter i forhold til hva fylkeskommunen har i dag. Forslaget har ikke 

økonomiske og administrative konsekvenser.   

5.13 Kommunens ansvar for akutt tannhelsehjelp    

5.13.1 Gjeldende rett   

5.13.1.1 Helse- og omsorgstjenesteloven 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 

helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. For å oppfylle dette 

ansvaret skal kommunen tilby hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder 

legevakt, heldøgns akuttmedisinsk beredskap og medisinsk nødmeldetjeneste. Dette 

følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav a, b og c.  

Kommunens ansvar for å tilby øyeblikkelig hjelp er eksplisitt nedfelt i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-5. Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og 

omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er 

påtrengende nødvendig, jf. § 3-5 første ledd. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp er 

begrenset til å gjelde undersøkelse, behandling eller annen hjelp som det er forsvarlig at 

kommunen yter.  

Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp inntrer ikke dersom kommunen vet at nødvendig hjelp 

vil bli gitt av andre som etter forholdene er nærmere til å gi den i tide, jf. § 3-5 andre 

ledd. Med "andre" tas særlig sikte på spesialisthelsetjenesten, men det kan også tenkes 

andre tjenesteytere, som for eksempel tannlege, jf. Prop. 91 L (2010-2011) side 492. 

Plikten medfører at det kreves raske avklaringer av hvorvidt pasienten kan få et tilbud i 

kommunen eller om vedkommende må oppsøke spesialisthelsetjenesten.  

Bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 er en presisering og videreføring 

av gjeldende rett. Det har også vært ønskelig å speile spesialisthelsetjenestens ansvar for 

øyeblikkelig hjelp med en tilsvarende uttrykkelig lovregulering av kommunens ansvar i 
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ny helse- og omsorgstjenestelov, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 16.6.1 side 212. 

Øyeblikkelig hjelp-plikten etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 første ledd pålegger 

sykehus og fødestuer å straks motta pasienter som trenger somatisk helsehjelp når det 

etter de foreliggende opplysninger må antas at den hjelp institusjonen eller avdelingen 

kan gi er påtrengende nødvendig.  

Kommunens plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 

korresponderer med bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a som gir 

pasient og bruker rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen.  

Fra 1. januar 2016 trådte helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd i kraft. 

Bestemmelsen pålegger kommunene å sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og 

omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten 

gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, 

behandle eller yte omsorg til. Bestemmelsen må ses i sammenheng med 

samhandlingsreformen som innebærer at en større del av pasientforløpene skal overføres 

fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunens 

plikt til å sørge for døgnopphold ved behov for øyeblikkelig hjelp gjelder kun for 

pasienter med somatisk sykdom og ikke for pasienter med rusavhengighet og psykisk 

sykdom, jf. forskrift 13. november 2015 nr. 1287 som er gitt med hjemmel i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-5 fjerde ledd.  

5.13.1.2 Tannhelsetjenesteloven  

Tannhelsetjenesteloven har ingen bestemmelser som uttrykkelig slår fast 

fylkeskommunens ansvar for å tilby eller yte akutt tannhelsehjelp. Pasienter innenfor de 

prioriterte gruppene vil ha rett til nødvendig tannhelsehjelp. Det er sikker rett at begrepet 

"nødvendig helsehjelp" også omfatter øyeblikkelig hjelp. Betegnelsen "nødvendig 

helsehjelp" er en rettslig minstestandard som innholdsmessig må tillegges samme 

betydning når det er tale om tannhelsetjenester. Det betyr at pasienter innenfor de 

prioriterte gruppene har rett til tannhelsehjelp ved akutt behov.  

Fylkeskommunen har også ansvar for at tannbehandling ved akutt behov er tilgjengelig 

for den øvrige delen av befolkningen som ikke har rettigheter etter 

tannhelsetjenesteloven. Dette ligger implisitt i det generelle uttrykket "tannhelsetjenester" 

i tannhelsetjenesteloven § 1-1 første ledd. I retningslinjer fra Helsedirektoratet fra 1987 

(IK-2608) er det dessuten presisert at et minstekrav til tilgjengelighet må være at akutte 

behov for tannhelsehjelp blir tilfredsstilt uten hensyn til ventelister og prioriteringer for 

alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen må dermed anses 

ansvarlig for å sørge for at det er tilgang på akutt tannhelsehjelp også for personer utenfor 

de prioriterte gruppene og for personer som midlertidig oppholder seg i fylket, selv om de 

er bosatt i et annet fylke.  

I tillegg vil det enkelte helsepersonell ha plikt til å yte øyeblikkelig hjelp etter 

helsepersonelloven § 7. Plikten etter denne bestemmelsen omfatter "den helsehjelp de 

evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig".   
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I motsetning til kommunen, har fylkeskommunen ikke lovpålagt plikt til å organisere 

tilbudet om akutt tannhelsehjelp i form av tannlegevakt utover ordinær kontortid. 

Organisering av tannlegevakt inngår ikke i den akuttmedisinske kjeden av tjenester 

utenfor sykehus som er regulert i forskrift 30. mars 2015 nr. 231 om krav til og 

organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 

nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).    

5.13.2 Departementets vurdering og forslag  

5.13.2.1 Lovfesting av ansvar for akutt tannhelsehjelp 

I den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten er begrepet 

"øyeblikkelig hjelp" som regel knyttet til fare for liv eller permanent tap eller reduksjon 

av helse. En alvorlig smertetilstand kan også omfattes av plikten til å yte øyeblikkelig 

hjelp.   

Når det gjelder tannhelsetjenester vil det i mindre grad kunne oppstå akutte situasjoner 

som er av en slik karakter at de må karakteriseres som en øyeblikkelig hjelp situasjon. I 

tilfeller der skader eller sykdom i munn, kjever eller tenner er av en slik karakter at de 

innebærer fare for liv eller permanent tap/reduksjon av helse, vil pasienten som regel 

uansett bli innlagt på sykehus. Skade på kjeve/tenner vil ofte være en del av et større 

skadebilde med for eksempel hjernerystelse og andre omfattende skader som forutsetter 

sykehusbehandling. Det samme vil være tilfelle for infeksjonstilstander. Selv om 

tilstander i munnhule/kjeve/tenner kan opptre akutt, med for eksempel smerte, infeksjon, 

feber og ubehag, må som regel ikke behandlingen gjennomføres umiddelbart eller innen 

kort tid.  

Det kan være behov for behandling som ikke bør vente til tannlegens åpningstid neste 

dag, men hvor det likevel er tilstrekkelig at behandlingen utføres i løpet av noen timer. 

Dette gjelder for eksempel barn som får slått ut fortenner. Alminnelig tannverk vil 

alternativt kunne lindres med smertestillende, eventuelt på legevakt, for å dempe de 

verste smertene frem til en tannlege kan gi relevant behandling. Omfattende tannbyll 

(abscess) med store hevelser og høy feber bør antakelig behandles samme dag. For de 

fleste voksne vil et akutt problem kunne dreie seg om tannpine, å miste en fylling, deler 

av en tann knekker, en krone eller bro løsner eller en løstsittende protese (gebiss) 

ødelegges. Dette kan innebære ubehag og redusert funksjon i en periode. Ut fra hensynet 

til forsvarlighet kan behandling likevel vanligvis vente til førstkommende virkedag 

innenfor klinikkens ordinære åpningstid.  

De aller fleste pasienter med akutte tannbehandlingsbehov tas direkte under behandling 

hos tannlege. Fylkeskommunen/privat tannlege henviser videre til fastlege, kommunal 

legevaktlege eller spesialisthelsetjenesten ved behov, men behovet for slik henvisning er 

vanligvis begrenset. Når pasienten kommer direkte til akuttbehandling i 

spesialisthelsetjenesten er det ofte som følge av andre og mer omfattende skader som 

involverer ansikt, kjeve og munn, og som hverken fylkeskommunens ansatte eller private 

tannlegespesialister har mulighet eller faglig forutsetning for å behandle.  
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Som følge av oppgaveoverføringen vil kommunen få ansvar både for 

allmenntannhelsetjenester og odontologiske spesialisttjenester. Dette i motsetning til 

andre helse- og omsorgstjenester, hvor ansvaret i dag er fordelt på kommunalt og statlig 

nivå. Det er derfor ikke tilsvarende hensyn til samhandling og oppgavedeling mellom 

forvaltningsnivåene som alene tilsier at det er nødvendig med en eksplisitt lovregulering 

av kommunens akuttansvar for tannhelsetjenester.  

Innpasning av tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer at 

bestemmelsene om øyeblikkelig hjelp i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 første, andre 

og fjerde ledd også vil komme til anvendelse på tannhelsetjenester. Departementet finner 

at bestemmelsene kan gis anvendelse for tannhelsetjenester slik de står, uten at det er 

behov for lovendring. Det betyr at begrepet "øyeblikkelig hjelp" vil omfatte tilfeller med 

behov for akutt tannhelsehjelp. Lovfesting av kommunens ansvar for å tilby akutt 

tannhelsehjelp overfor bestemte persongrupper og ansvar for at akutt tannhelsehjelp er 

tilgjengelig for befolkningen for øvrig, innebærer en klargjøring av gjeldende rett med 

hensyn til det ansvaret fylkeskommunen i dag har etter tannhelsetjenesteloven. Som følge 

av at behovet for akutt tannhelsehjelp vanligvis vil være av begrenset hastekarakter og 

betydning for øvrige kroppsfunksjoner, legger departementet til grunn at bestemmelsene i 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 i praksis vil ha mindre betydning for 

tannhelsetjenester. Det vises til formuleringene om at kommunen "straks" skal tilby hjelp 

når det er "påtrengende nødvendig". Ved omfattende tann-, kjeve- og hodeskader som 

krever behandling i sykehus, vil kommunens ansvar uansett være begrenset til 

tannhelsehjelp som det er forsvarlig at kommunen gir.    

Retten til nødvendig tannhelsehjelp for personer i de prioriterte gruppene omfatter også 

rett til akutt tannhelsehjelp. Det vises til departementets vurderinger og forslag under 

punkt 5.21.2.  

5.13.2.2 Bør det lovfestes krav om organisering av kommunal tannlegevakt? 

Med tannlegevakt menes i denne sammenheng en kommunalt organisert virksomhet som 

utenom klinikkenes ordinære åpningstider skal vurdere henvendelser om akutt hjelp, 

herunder foreta behandling mv. som anses nødvendig og ved behov henvise til andre 

instanser med annen kompetanse.  

Departementet foretok sommeren 2011 en kartlegging av fylkeskommunenes organisering 

av akuttilbudet når det gjelder tannhelsetjenester. Tannlegevakt er et typisk sentralisert 

behandlingstilbud, særlig i de større byene. Kartleggingen viser at det i byer og større 

befolkningsområder i de enkelte fylkene er organisert tannhelsehjelp for å ta høyde for 

akutte situasjoner utenom vanlig kontortid, det vil si om ettermiddag/kveld eller på 

avgrensede tidspunkter i helger/på helligdager. I de fleste tilfeller organiseres tilbudet 

som tannlegevakt med ekstra åpningstid fra en til to timer, enten ved fylkeskommunens 

egne ansatte eller ved samarbeid med privatpraktiserende tannleger. Dette tyder på at 

fylkeskommunene har en felles oppfatning av at tilgjengelighetsansvaret også omfatter 

akuttjenester utenom ordinær kontortid. Vektleggingen av hensynet til en 

kostnadseffektiv tjeneste i forhold til vurdert behov har medført at måten å organisere 

tilgjengelighet til akutthjelp på, blant annet antallet tannlegevakter, varierer noe mellom 
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fylkene. Tilbakemeldingen tyder likevel på at alle fylkeskommunene har etablert systemer 

for å ivareta henvendelser vedrørende behov for rådgivning og akutt behandling av 

tannskader hos barn og unge utenom klinikkenes åpningstider. Dette ansvaret er løst på 

ulike måter og er tilpasset lokale forhold, avhengig av geografi, reiseavstander, 

befolkningstetthet mv.  

SSBs Rapport 29/2010 er basert på resultater fra levekårsundersøkelsen i 2008. Rapporten 

beskriver blant annet befolkningens tilfredshet med tilgangen til akutt tannhelsehjelp. 

Levekårsundersøkelsen gir ikke svar på hvorvidt behov for akutt hjelp oppstod på dagtid 

eller utenom ordinær arbeidstid. I rapporten til SSB konkluderes det med at når det 

gjelder tilgjengeligheten, tyder tallene på at tjenestetilbudet er godt når et akutt problem 

melder seg. Etter departementets vurdering kan det fremstå som at ulikhetene i behovet 

for akutt tannhelsehjelp og befolkningens tilfredshet med tilgangen på slik hjelp, i 

hovedsak har sammenheng med den generelle tannlegedekningen i den aktuelle regionen. 

Da levekårsundersøkelsen ble utført i 2008, var det mange ubesatte tannlegestillinger i 

den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i mange fylker, særlig i områder uten private 

tannleger.    

Spørsmålet er om det er tungtveiende grunner som tilsier at det er behov for nærmere 

regulering av hvordan kommunen skal organisere tilbudet om akuttjenester for å oppfylle 

ansvaret for tilgjengelige tannhelsetjenester for hele befolkningen. De vaktordninger som 

finnes er i prinsippet basert på frivillighet. I Oppgavemeldingen legger regjeringen til 

grunn at større kommuner vil kunne redusere behovet for statlig detaljstyring, jf. Meld. 

St. 14 (2014-2015) punkt 7.1 side 70. I meldingen legges hovedprinsippet om juridisk 

rammestyring til grunn for overføring av nye oppgaver til større kommuner. Av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for utforming av statlig 

regelverk rettet mot kommunene, fremgår blant annet at kommunene ikke bør pålegges 

bestemte organisatoriske løsninger når det gjelder måter å løse en oppgave på. De sentrale 

føringene som er nevnt her, tilsier at man i utgangspunktet bør være tilbakeholden med å 

stille krav til hvordan kommunen løser sine oppgaver på.   

Overføringen av det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester betyr at kommunen må 

sørge for at hele befolkningen har tilgang på akuttilbud, enten tilbudet gis av kommunen 

selv, i samarbeid med nabokommuner eller av private. Videre må personer innenfor de 

prioriterte gruppene sikres tilbud om tannhelsehjelp i akutte situasjoner. Det betyr at 

kommunen må ha etablert systemer og rutiner for ivaretakelse av behovet for akutt hjelp 

til personer i de prioriterte gruppene utenom klinikkenes ordinære åpningstider, i ferier, 

helger, på helligdager mv. Foruten barn og unge gjelder dette også personer med 

utviklingshemming, personer på institusjon og personer som mottar helsetjenester i 

hjemmet fra kommunen i form av sykepleie. Rekkevidden av kommunens ansvar for akutt 

tannhelsehjelp vil til enhver tid være avgrenset av forsvarlighetskravet, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-5.   

Det er et overordnet mål at befolkningen skal ha lik tilgang til helse- og omsorgstjenester, 

inkludert akutt tannhelsehjelp. Tilgjengeligheten må likevel veies opp mot behovets 

omfang, alvorlighetsgrad, hastekarakter og risiko for liv og helse. For kommunen må 
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dette også vurderes opp mot hensynet til en kostnadseffektiv organisering. De 

sykdommer, skader og tilstander som kan avhjelpes ved behandling hos tannlege i akutte 

situasjoner er som regel heller ikke av en slik karakter at liv, helse eller vitale funksjoner 

hos pasienten er truet. Det er et begrenset antall situasjoner som krever behandling innen 

1-2 timer. For voksne pasienter er hastekarakteren av akuttbehandling ved tannskader 

vanligvis av mindre betydning enn for barn, hvor behandling av utslåtte fortenner bør 

behandles innen kort tid slik at tilheling kan skje. Mange akutte situasjoner vil verken 

medføre smerte eller risiko for forverring ved å vente med behandling til neste dag.  

Etterspørselen etter tilgang på akutt tannhelsehjelp utenom ordinær åpningstid varierer 

også fra fylke til fylke, avhengig av geografi, reiseavstander, kommunikasjonsforhold, 

befolkningskonsentrasjon mv. Etter departementets vurdering tilsier dette at det bør være 

opp til den enkelte kommune å avgjøre nivå og omfang av organiseringen av tilgangen på 

akutt hjelp. Kommunen bør i den sammenheng vurdere virkemidler som samarbeid med 

private tannleger om vaktordninger og interkommunalt samarbeid med andre kommuner.              

Departementet finner på denne bakgrunn at det ikke foreligger tilstrekkelig tungtveiende 

nasjonale hensyn for å lovfeste et krav om at den enkelte kommune må organisere 

tilbudet om akutt tannhelsehjelp utenfor ordinær kontortid i form av tannlegevakt, på linje 

med legevakt.   

5.13.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om at øyeblikkelig hjelp-bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 

første, andre og fjerde ledd gis anvendelse på tannhelsetjenester, er i hovedsak en 

presisering og videreføring av gjeldende rett som følger indirekte av 

tannhelsetjenesteloven. Samtidig er bestemmelsene i § 3-5 så vidt utformet at de kan 

innebære en reell utvidelse i forhold til det ansvar fylkeskommunen har i dag for å  sørge 

for at akutt tannbehandling er tilgjengelig for befolkningen i fylket. Forslaget pålegger 

ikke kommunen plikt til å organisere tilbud om akutt tannhelsehjelp som døgnåpen 

tannlegevakt. Med et fortsatt stort antall mindre kommuner vil ivaretakelsen av ansvaret 

for at akuttilbud er tilgjengelig for befolkningen i kommunen, kreve interkommunalt 

samarbeid og/eller samarbeid med private tjenesteytere for disse kommunene. Forslaget 

kan dermed innebære visse administrative konsekvenser, avhengig av kommunestørrelse.  

5.14  Pasient- og brukermedvirkning mv.  

5.14.1 Gjeldende rett  

5.14.1.1 Helse- og omsorgstjenesteloven  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 skal sikre pasienters og brukeres innflytelse 

innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten og er bygd opp etter modell av en 

ordning som først ble tatt i bruk i spesialisthelsetjenesteloven, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 

om helseforetak (helseforetaksloven) § 35. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 er ny i 

forhold til kommunehelsetjenesteloven av 1982, men en videreføring av 

sosialtjenesteloven av 1991.  
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 første ledd slår fast prinsippet om at kommunen 

skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av 

kommunens helse- og omsorgstjeneste. Videre skal kommunen sørge for at virksomheter 

som yter helse- og omsorgstjenester som er omfattet av loven, etablerer systemer for 

innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter, jf. § 3-10 andre ledd. 

Disse bestemmelsene skal sikre pasient- og brukermedvirkning på systemnivå innenfor 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men regulerer ikke nærmere hvordan dette 

skal skje. Det vil være opp til den enkelte kommune selv å avgjøre hvordan arbeidet skal 

organiseres for å sikre innhenting av erfaringer og synspunkter fra pasienter og brukere.  

Av § 3-10 tredje ledd følger at helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for 

samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner som 

arbeider med de samme oppgavene som helse- og omsorgstjenesten. Hva det skal 

samarbeides om og på hvilken måte, må avklares av den enkelte kommune. I praksis vil 

det ofte være aktuelt å samarbeide om forebyggende tiltak eller grupperettede tiltak, men 

samarbeidet kan også dreie seg om tiltak for enkeltpersoner.  

I § 3-10 fjerde ledd presiseres det at kommuner innenfor forvaltningsområdet for samisk 

språk i tillegg skal sørge for at samiske pasienters eller brukeres behov for tilrettelagte 

tjenester blir vektlagt ved utforming av tjenesten. Et godt tjenestetilbud tar utgangspunkt i 

den enkelte pasients og brukers behov. For samiske pasienter innebærer et godt 

tjenestetilbud en erkjennelse av at de har en annen språklig og kulturell bakgrunn enn 

majoritetsbefolkningen og de fleste tjenesteytere. I mange tilfeller vil det være mangel på 

kunnskap om samisk språk og kultur blant personell i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Gjennom henvisningen til sameloven § 3-5 presiseres det at det i disse 

forvaltningsområdene allerede er fastsatt særskilte språkrettigheter for samiske pasienter 

og brukere.  

5.14.1.2 Tannhelsetjenesteloven  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen tilsvarende generell bestemmelse om pasient- og 

brukermedvirkning på systemnivå som blant annet vektlegger hensynet til samiske 

pasienters behov for tilrettelagte tjenester.   

5.14.2 Departementets vurdering og forslag  

Departementet legger til grunn at kravene til pasient- og brukerinnflytelse og samarbeid 

med brukerorganisasjoner også bør få anvendelse ved kommunens planlegging og 

utforming av tannhelsetilbudet. Disse kravene er nye i forhold til de plikter 

fylkeskommunene har etter tannhelsetjenesteloven. Kravet til tilrettelagte tjenester for 

samiske pasienter består i hovedsak av språklig tilrettelegging. Dette kravet følger i dag 

allerede av samelovens generelle bestemmelser og gjelder både for kommuner og 

fylkeskommuner.   

5.14.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget medfører noe utvidede plikter for kommunen, sammenlignet med 

fylkeskommunens plikter etter tannhelsetjenesteloven. Det antas likevel at kravene til 
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pasient- og brukermedvirkning på tannhelsefeltet ikke vil medføre økonomiske og 

administrative konsekvenser av betydning, ettersom tannhelsetjenester vil utgjøre en liten 

del av de samlede velferdsytelsene som kommunen har ansvar for. Inkludering av 

tannhelse i kommunens etablerte samarbeid med pasient- og/eller frivillige organisasjoner 

vil ikke medføre særskilt merarbeid. Det forutsettes også at kommunene allerede har 

etablert systemer for innhenting av pasienters og brukers erfaringer og synspunkter.  

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 andre ledd følger det at "virksomheter som yter 

helse- og omsorgstjenester etter loven her" er omfattet av kommunens ansvar etter 

bestemmelsen. Sammenholdt med loven § 1-2 første ledd vil dette bety at kommunen skal 

sørge for at private tannpleiere og tannleger som har avtale med kommunen etablerer 

systemer for innhenting av pasienter og brukeres erfaringer og synspunkter. Dette 

innebærer utvidede plikter for privatpraktiserende tannhelsepersonell sammenlignet med i 

dag.   

5.15  Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet 

Kapittel 4 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser som stiller krav til 

forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet i kommunens tjenesteyting.  

5.15.1 Om kvalitet, pasientsikkerhet og forsvarlighet i tannhelsetjenesten 

Begrepene kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet henger nøye sammen. Kvalitet i 

tjenesteytingen er en forutsetning for at tjenestene skal anses forsvarlige. Kvalitet og 

forsvarlighet er igjen forutsetninger for pasientsikkerhet, det vil si at pasienter og brukere 

skal beskyttes mot unødige skader eller hendelser i forbindelse med tjenesteytingen.  

5.15.1.1 Kvalitet  

Regjeringen la høsten 2014 frem den første årlige stortingsmeldingen om kvalitet og 

pasientsikkerhet, jf. Meld. St. 11 (2014-2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013. I 

meldingen heter det blant annet i kapittel 1:  

"For regjeringen er det viktig å rette inn kvalitetsarbeidet på følgende tre områder: Å 

etablere en mer balansert og kvalitetsorientert ledelse, etablere systemer som skal bidra til 

bedre kvalitet, og å etablere en sikkerhetsfokusert og lærende kultur i hele tjenesten. Alle 

disse tre grepene skal understøtte arbeidet med å skape en mer pasient- og brukerrettet 

helsetjeneste. Regjeringen ønsker en helsetjeneste som setter pasienten i sentrum og 

tilpasser organisering og systemer for å kunne gi rask, trygg og god hjelp når behovet 

oppstår. Pasienter, brukere og pårørende skal ivaretas bedre." 

Videre heter det blant annet:  

"En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i praksis og for å kunne gjennomføre godt 

utviklingsarbeid, er tilgang på nødvendige pasientopplysninger, registerdata og klinisk 

informasjon. Dagens systemer legger ikke godt nok til rette for dette. Det påvirker både 

evnen til å styre ut fra kvalitet på ledernivå, og personellets mulighet til å gi best mulig 

behandling til pasientene de møter. Å få et godt kunnskapsgrunnlag med gode, pålitelige, 

relevante og oppdaterte data, er viktig for kvalitetsarbeidet." 
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Utfordringene på tannhelsefeltet når det gjelder kvalitet i tjenestene, er beskrevet i Meld. 

St. 10 (2012-2013) punkt 2.5.2 side 30-31. Det er fastsatt syv nasjonale 

kvalitetsindikatorer for den fylkeskommunale tannhelsetjenesten som er gjenstand for 

rapportering på fylkesnivå til SSB. Indikatorene gjelder i hovedsak tannhelsedata hos 

barn og unge og personellressurser. For den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er det 

ikke utviklet kvalitetsindikatorer for registrering og rapportering som angår 

prosedyrer/prosesser i tjenesteutøvelsen eller resultater eller effekter av tjenesten. Det 

finnes ikke sentrale registre som kan si noe om hvordan det står til med befolkningens 

tannhelse, omfanget av ulike diagnoser, hvilke behandlinger som er utført, levetiden på 

og eventuelle bivirkninger/skader knyttet til ulike behandlinger mv., utover 

rapporteringen på enkelte tannhelsedata som omfatter kun 5,- 12- og 18-åringer.  

Systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid i tannhelsetjenesten forutsetter 

et standardisert kodeverk for diagnostikk og behandling i elektroniske 

pasientjournalsystemer. Implementering av et standardisert kodeverk vil muliggjøre 

elektronisk kommunikasjon samt aggregering og systematisk innhenting av data. Videre 

vil en standardisering kunne gjøre det mulig for praksiser og klinikker å sammenligne 

hverandres virksomhet som ledd i systematisk kvalitetsforbedring. Direktoratet for e-

helse har fått i oppdrag å legge til rette for et standardisert kodeverk for 

tannhelsetjenester. Et kodeverk skal prøves ut i forbindelse med HUNT-undersøkelsen i 

Midt-Norge i 2017. 

Helsedirektoratet utga i 2011 veilederen God klinisk praksis i tannhelsetjenesten – en 

veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling (IS-1589). Veilederen 

angir hvordan tannleger på en systematisk måte skal utøve skjønn i planleggingen og 

gjennomføringen av det som kan anses som nødvendig tannbehandling. Veilederen er i 

hovedsak rettet inn mot undersøkelse, diagnostikk og behandling av den voksne 

befolkningen. Utgangspunktet for veilederen er det som anses som god klinisk praksis 

ved lærestedene i Norge. For å kunne drive systematisk kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhetsarbeid må det utarbeides standarder som kan innarbeides i elektronisk 

pasientjournal, jf. ovennevnte oppdrag til Direktoratet for e-helse. På den måten vil 

veilederen kunne danne grunnlag for systematisk kvalitetsforbedring i tannhelsetjenesten 

overfor voksenbefolkningen. Tilsvarende veileder er under utarbeiding når det gjelder 

tannhelsetjenester overfor barn og unge. Det tas sikte på at denne skal ferdigstilles i 2016.    

5.15.1.2 Pasientsikkerhet  

Systematisk pasientsikkerhetsarbeid omfatter alle systematiske tiltak som iverksettes  for å 

opprettholde og vedlikeholde vern mot unødig skade. Det er gitt en nærmere beskrivelse 

av sentrale elementer som bør være tilstede i virksomhetenes systematiske arbeid med 

pasientsikkerhet i Prop. 91 L (2010-2011) punkt 21.3.5.2 side 276.  

Departementet har ikke kunnskap om omfanget av lokal registrering av uønskede 

hendelser i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. I likhet med andre kommunale 

helse- og omsorgstjenester er det heller ikke etablert systemer for innsending av 

meldinger om uønskede hendelser til en nasjonal enhet på samme måte som for 

spesialisthelsetjenesten. Registrering av uønskede hendelser ved ytelse av 
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tannhelsetjenester vil likevel inngå som grunnlag for systematisk kvalitetsforbedring i 

virksomheten. Med uønskede hendelser menes her andre forhold enn bivirkninger ved 

bruk av legemidler eller tannbehandlingsmaterialer. For begge disse situasjonene er det 

etablert meldeordninger og utarbeidet standardisert skjema for innsending av meldinger 

til henholdsvis Bivirkningsgruppen for legemidler og Bivirkningsgruppen for 

odontologiske biomaterialer. De ulike klageordningene for tannhelsetjenester som 

omfatter både lovfestede og bransjeetablerte klagenemnder, har alle et 

pasientsikkerhetsaspekt i seg. Det vises til omtalen av disse ordningene under punkt 

5.21.7.  

Flertallet i et offentlig utvalg har i NOU 2015:11 Med åpne kort foreslått at plikten til å 

melde fra om uønskede hendelser og varsle om alvorlige hendelser også skal gjelde for 

kommuner og ikke bare for spesialisthelsetjenesten. Utvalgets innstilling har vært på 

alminnelig høring og departementet arbeider nå med oppfølging av utvalgets 

anbefalinger.   

5.15.1.3 Forsvarlighet  

Det er gitt en fyldig beskrivelse av hva som ligger i kravet om forsvarlighet i Prop. 91 L 

(2010-2011) under punkt 20.5 side 263-265. I merknadene til helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4-1 er det gitt en kortere omtale av begrepet, hvor det blant annet 

heter (side 494):  

"Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard. Det innebærer at innholdet i kravet 

bestemmes av normer utenfor selve loven. Forsvarlighetskravet har en dobbel funksjon. 

Det er en rettesnor for helse- og omsorgstjenesten og viser til normer som beskriver 

hvordan tjenestene bør være. Samtidig følger det av forsvarlighetskravet at tjenestene må 

holde tilfredsstillende kvalitet, ytes til rett tid og i tilstrekkelig omfang.  

Plikten til å sørge for forsvarlige tjenester innebærer at virksomheten må planlegge og 

iverksette nødvendige tiltak for å sikre at tjenestene som ytes til enhver tid er forsvarlige. 

Virksomheten skal også påse at tiltakene fungerer og er tilstrekkelige. Det er i stor grad 

sammenfall mellom kravene til forsvarlig virksomhetsstyring og kravene til internkontroll."     

5.15.2 Gjeldende rett  

Helse- og omsorgstjenesteloven 

De grunnleggende kravene til styring av kommunal virksomhet er nedfelt i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Bestemmelsen slår fast at kommunens 

overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester innebærer plikt til å planlegge, 

gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold 

er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere 

bestemmelser om pliktens innhold. Slik forskrift er gitt, jf. forskrift 20. desember 2002 nr. 

1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften er fastsatt med hjemmel 

blant annet i helsetilsynsloven. Etter helsetilsynsloven § 3 har enhver som yter helse- og 

omsorgstjenester plikt til å etablere et internkontrollsystem for virksomheten.      
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 fastsetter som et generelt prinsipp at helse- og 

omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige. Plikten til 

forsvarlighet er nærmere spesifisert i bestemmelsen. Kravet om forsvarlighet retter seg 

mot systemnivå og omfatter både kommunen som sådan, den enkelte deltjeneste i 

kommunen og den enkelte virksomhet, for eksempel sykehjem eller private tjenesteytere 

som yter tjenester etter avtale med kommunen. Lovens krav til forsvarlighet, 

pasientsikkerhet og kvalitet gjelder også for private tjenesteytere som har avtale med 

kommunen, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 14.4.3 side 164. En motsvarende 

bestemmelse til helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 om forsvarlighet, finnes i 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 

Et av delmålene med helse- og omsorgstjenesteloven er å sikre kvalitet på 

tjenestetilbudet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 nr. 4. En tilsvarende 

bestemmelse finnes i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 nr. 2. Videre følger det av helse- 

og omsorgstjenesteloven § 4-2 første ledd at enhver som yter helse- og omsorgstjenester 

etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring 

og pasient- og brukersikkerhet. Tilsvarende bestemmelse finnes i 

spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a. Pliktsubjektet "enhver" tilsvarer pliktsubjektet i 

helsetilsynsloven § 3. Det innebærer at kravet om systematisk arbeid med 

kvalitetsforbedring omfatter både tilfeller der kommunen yter tjenestene selv og der 

tjenestene ytes av private på vegne av kommunen. Det er i § 4-2 andre ledd inntatt en 

hjemmel for at departementet i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om plikten, 

herunder krav til politisk behandling av kvalitetskrav i kommunestyret eller annet 

folkevalgt organ.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 lovfester Helsedirektoratets ansvar for å utvikle, 

formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og 

kvalitetsindikatorer som understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstjenesten. 

En likelydende bestemmelse finnes i spesialisthelsetjenesteloven § 7-3.   

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a inneholder en bestemmelse som pålegger 

kommunen å sørge for at det gis slik informasjon som pasient og bruker har rett til å 

motta etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. Etter pasient- og brukerrettighetsloven 

§ 3-2 fjerde ledd skal pasienten eller brukeren informeres dersom de blir påført skade 

eller alvorlige komplikasjoner i forbindelse med ytelse av helse- og omsorgstjenester. 

Samtidig skal det informeres om adgangen til å søke erstatning hos Norsk 

Pasientskadeerstatning, til å henvende seg til pasient- og brukerombudet samt om 

adgangen til å anmode tilsynsmyndigheten om vurdering av eventuelt pliktbrudd etter 

pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4. Videre fremgår det av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4-2 a at kommunen har tilsvarende plikt til å gi informasjon til 

pasientens og brukerens nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 

tredje ledd. Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a ble tatt inn i helse- og 

omsorgstjenesteloven ved en lovendring i 2013 og trådte i kraft 1. januar 2014. 

Tilsvarende informasjonsplikt er inntatt i spesialisthelsetjenesteloven § 3-11, men ikke i 

tannhelsetjenesteloven.  



Side 167 av 301 

Tannhelsetjenesteloven  

Det finnes ingen bestemmelse i tannhelsetjenesteloven som uttrykkelig pålegger 

fylkeskommunen en plikt til å tilby eller yte forsvarlige tannhelsetjenester. Kravet til 

forsvarlighet på systemnivå fremgår implisitt av tannhelsetjenesteloven § 1-3a som 

pålegger fylkeskommunen plikt til å planlegge, organisere og legge til rette for at 

fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i 

medhold av lov eller forskrift. Denne bestemmelsen tilsvarer langt på vei bestemmelsen i 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Forutsetningen om forsvarlighet 

gjenspeiles videre i tannhelsetjenesteloven § 6-2, hvor det heter at Statens helsetilsyn skal 

føre tilsyn med at fylkeskommunene fremmer tannhelsetjenestens formål på en forsvarlig 

og hensiktsmessig måte. Internkontrollforskriften gjelder også for både fylkeskommunal 

og privat tannhelsevirksomhet.  

5.15.3 Departementets vurdering og forslag  

I Prop. 91 L (2010-2011) punkt 21.3.5.2 side 276, fremgår det at Helsedirektoratet i 

forbindelse med høringen av forslag til ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov tok 

opp at det også bør tas inn bestemmelser om systematisk kvalitetsforbedrings- og 

pasientsikkerhetsarbeid i tannhelsetjenesteloven. I lovforarbeidene viste departementet til 

at det pågikk et arbeid med revisjon av tannhelsetjenesteloven og at dette spørsmålet ville 

bli vurdert i forbindelse med dette lovarbeidet.  

Departementet finner det formålstjenlig at bestemmelsene i helse- og 

omsorgstjenesteloven kapittel 4 også gis anvendelse når kommunen eller private 

tjenesteytere som har avtale med kommunen yter tannhelsetjenester. Departementet 

legger til grunn at selv om risikoen for alvorlig skade og skadepotensialet generelt antas å  

være mindre når det gjelder tannbehandling, sammenlignet med for eksempel 

sykehusbehandling, bør det i prinsippet stilles de samme krav til systematisk 

kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid for den kommunale tannhelsetjenesten og 

privat virksomhet som har avtale med kommunen, som for øvrige helse- og 

omsorgstjenester. Kravene til forsvarlige tjenester og kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid 

når det gjelder tannhelsetjenester følger allerede av gjeldende rett, blant annet gjennom 

internkontrollforskriften.    

Når det gjelder kommunens informasjonsplikt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 

a om forhold som pasienten eller brukeren har rett til å bli informert om etter pasient - og 

brukerrettighetsloven § 3-2 fjerde ledd, finnes ikke tilsvarende bestemmelser for den 

fylkeskommunale tannhelsetjenesten i dag. De fleste sakene hos Norsk 

Pasientskadeerstatning (NPE) som gjelder krav om erstatning i forbindelse med 

tannbehandling, kommer fra privat sektor uten noen form for tilknytning til 

fylkeskommunen. Samtidig foreslår departementet i dette høringsnotatet at kommunale 

tannhelsetjenester skal bli omfattet av pasient- og brukerombudsordningen, jf. punkt 

5.21.8. Pasienten eller brukeren vil derfor kunne ha behov for informasjon fra kommunen 

om denne ordningen. Departementet anser det dermed hensiktsmessig at 

informasjonsplikten også bør gjelde for kommunale tannhelsetjenester.  
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5.15.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslagene innebærer ikke at det stilles nye krav til virksomheter som yter 

tannhelsetjenester, utover det som allerede følger av det ulovfestede forsvarlighetskravet 

og dagens regelverk om internkontroll. Arbeid med systematisk 

kvalitetsforbedringsarbeid og pasientsikkerhet antas på sikt å kunne gi en gevinst i form 

av reduserte kostnader, ved at denne type arbeid vil redusere omfanget av uønskede 

hendelser og skader som det krever mye ressurser å rette opp. Informasjonsplikten etter 

helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a om ulike ordninger ved pasientskade mv. vil være 

ny for den kommunale tannhelsetjenesten. Informasjonsplikten vil omfatte pasient- og 

brukerombudsordningen og adgangen til å be om vurdering av pliktbrudd, som begge er 

nye ordninger for så vidt gjelder offentlige tannhelsetjenester. Dette er 

informasjonsvirksomhet som kan integreres i den generelle informasjonen som personer 

med rettigheter til tannhelsehjelp forutsettes å få fra kommunen. Det antas ikke å medføre 

merarbeid for kommunen da det også er grunn til å anta at antall saker vil være begrenset.   

5.16 Særlige plikter og oppgaver 

Kapittel 5 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder regler som pålegger kommunen 

særlige plikter og oppgaver. Dette gjelder blant annet krav knyttet til transport av 

behandlingspersonell, beredskapsarbeid, politiattest, journal- og informasjonssystemer 

samt ulike melde-, registrerings- og opplysningsplikter.  

5.16.1 Transport av behandlingspersonell 

5.16.1.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 5-1 at for å oppfylle sitt overordnede 

ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester etter § 3-1 første ledd, skal kommunen 

sørge for transport av behandlingspersonell som reiser til pasienter som på grunn av sin 

helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet. Transport av behandlingspersonell 

kan være aktuelt der pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på 

ordinært behandlingssted, men i stedet må gis ambulant behandling, enten på et annet 

behandlingssted eller i hjemmet.  

Tilsvarende bestemmelse er fastsatt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a første ledd nr. 7 

for så vidt gjelder de regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for å tilby transport av 

behandlingspersonell i spesialisthelsetjenesten. Med hjemmel i 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a er det gitt særskilte regler om Helse Nord RHF sitt 

ansvar for å dekke utgifter til reise og opphold for kjeveortoped ved reise til og fra faste 

behandlingssteder (ambulant kjeveortopeditjeneste) i Helseregion Nord, herunder 

Svalbard, jf. forskrift 19. desember 2003 nr. 1755 om dekning av reise- og 

oppholdsutgifter ved ambulant kjeveortopedtjeneste i Nord-Norge.   
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Kommunens ansvar for å dekke reiseutgifter for behandlingspersonell, er nedfelt i helse- 

og omsorgstjenesteloven § 11-1 fjerde og femte ledd. Det følger av § 11-1 fjerde ledd at 

kommunen skal dekke reiseutgifter for behandlingspersonell som gir helsetjenester etter 

folketrygdloven kapittel 5. Det samme gjelder for kommunalt ansatt helsepersonell eller 

helsepersonell som har avtale med kommunen om å yte helsehjelp, herunder 

helsepersonell ansatt ved familievernkontor. Det er et vilkår at pasienten på grunn av sin 

helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet. Departementet kan gi forskrifter 

om dekning av reiseutgifter og skyssgodtgjørelse for behandlingspersonell, jf. § 11-1 

femte ledd. Slik forskrift er gitt, jf. forskrift 19. mars 2003 nr. 1728 om dekning av 

utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta 

undersøkelse og behandling. Forskriften omfatter blant annet kommunens dekning av 

utgifter til transport dersom behandling gis av ansatt i kommunens helse- og 

omsorgstjeneste. Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 fjerde ledd 

innebærer at kommunen dekker reiseutgifter dersom private tannpleiere og tannleger 

reiser ut for å yte tannbehandling som er stønadsberettiget etter folketrygdloven §§ 5-6 og 

5-6 a.  

Tannhelsetjenesteloven 

Tannhelsetjenesteloven har ikke bestemmelser som pålegger fylkeskommunen ansvar for 

å sørge for transport av tannhelsepersonell hjem til pasienter med rettigheter etter loven 

som av helsemessige årsaker er forhindret fra å møte opp på behandlingsstedet. 

Tannhelsetjenesteloven inneholder heller ingen bestemmelser som eksplisitt regulerer 

dekning av personellets reiseutgifter.  

5.16.1.2 Departementets vurdering og forslag   

Det vises til omtalen av hva som ligger i begrepet "et oppsøkende og regelmessig tilbud" i 

punkt 5.9.2. Etter departementets vurdering ligger det implisitt i kommunens ansvar for å 

gi et oppsøkende tannhelsetilbud at dersom pasientens tilstand er til hinder for fysisk 

oppmøte på offentlig tannklinikk eller privat tannklinikk som kommunen har avtale med, 

kan det være nødvendig med ambulante tjenester. Dette vil særlig kunne være aktuelt for 

pasienter som bor på sykehjem eller som mottar kommunale helsetjenester i hjemmet  i 

form av sykepleie. Siden tannbehandling vanligvis er relativt utstyrskrevende, kan 

behandlingstilbudet naturlig nok bli noe begrenset i slike situasjoner. Tannhelsehjelp på 

institusjon eller i pasientens eget hjem vil derfor som regel begrenses til en første 

undersøkelse for å kartlegge behandlingsbehovet og eventuelt enklere behandling, som 

for eksempel enkle reparasjoner og tanntrekking. Videre utredning og behandling vil 

vanligvis forutsette at pasienten transporteres til tannklinikken. I stedet for ambulante 

tjenester, kan det for enkelte pasienter være behov for spesiell tilrettelegging av transport 

med assistanse, for eksempel i form av rullestol eller seng, slik at pasienten kan komme 

til tannklinikken. Så langt departementet kjenner til, er det vanlig praksis i 

fylkeskommunene at personellets reiseutgifter til institusjon eller pasientens hjem dekkes 

av fylkeskommunen, ettersom dette er å anse som en tjenestereise.  
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Departementet legger etter dette til grunn at behovet for å få utført kommunale 

tannhelsetjenester utenfor ordinært behandlingssted jevnt over vil være noe mindre enn 

for andre kommunale helse- og omsorgstjenester, i forbindelse med for eksempel 

fastlegers sykebesøk, legevakt samt helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet. 

Hensynet til harmonisering av gjeldende rett og hensynet til mest mulig like regler for 

alle kommunale helse- og omsorgstjenester, taler imidlertid for at bestemmelsen om 

transport av behandlingspersonell i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-1 også gis 

anvendelse for tannhelsetjenester som ytes av kommunen eller av private tjenesteytere på 

vegne av kommunen.  

Det finansielle ansvarsprinsipp tilsier at det er den instans som har ansvar for å sørge for 

et tjenestetilbud, som også har det finansielle ansvaret for tjenesten. Fylkeskommunen har 

i dag et generelt ansvar for å dekke utgifter i forbindelse med tannhelsetjenester til 

bestemte grupper, jf. tannhelsetjenesteloven § 5-1 første ledd. Ansvaret antas å omfatte 

alle utgifter som påløper i forbindelse med oppfyllelse av fylkeskommunens plikt til å gi 

et oppsøkende tilbud til disse gruppene, også når dette må gis utenfor ordinært 

behandlingssted ved at tannhelsepersonell reiser ut til pasienten. Departementet foreslår at 

dette ansvaret videreføres gjennom bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-

1 fjerde og femte ledd, uten at det er nødvendig med lovendringer. Se omtale under punkt  

5.19.1 om kommunens ansvar for finansiering.  

Dekning av utgifter til transport av kommunalt ansatt tannhelsepersonell vil falle inn 

under gjeldende forskrift. Forskriften er imidlertid begrenset til å omfatte personell ansatt 

i kommunens helse- og omsorgstjeneste og privat helsepersonell i den utstrekning de må 

reise til pasienten for å foreta undersøkelse eller behandling som det gis stønad til etter 

folketrygdloven kapittel 5. Departementet vil vurdere å utvide forskriften til å omfatte 

privat tannhelsepersonell som utfører tannbehandling etter avtale med kommunen, 

uavhengig av om behandlingen er refusjonsberettiget eller ikke.  

5.16.1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om å lovfeste kommunens ansvar for å sørge for transport av 

behandlingspersonell og finansiering av transporten i forbindelse med tannhelsetjenester 

som den har ansvar for å tilby, er i hovedsak en kodifisering av gjeldende rett når det 

gjelder omfanget av det oppsøkende ansvaret overfor bestemte pasientgrupper. 

Transportansvaret omfatter også private som yter tannhelsetjenester på vegne av 

kommunen. Samtidig er transportansvaret begrenset til å omfatte pasienter innenfor de 

persongruppene som kommunen har et oppsøkende ansvar for. I hvilken grad det blir 

merkostnader for kommunene vil langt på vei være avhengig av fylkeskommunens 

praksis ved tidspunktet for oppgaveoverføringen.  Kommunens utgiftsdekning i 

forbindelse med transport av tannhelsepersonell vil bli nærmere regulert i forskrift. 

Eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser må vurderes i den forbindelse.    
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5.16.2 Beredskapsarbeid   

5.16.2.1 Gjeldende rett 

Helseberedskapsloven omfatter blant annet kommunale helse- og omsorgstjenester og 

tannhelsetjenester og inneholder krav til beredskapsplan for disse tjenestene.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-2 slår fast at kommunen har plikt til å utarbeide en 

beredskapsplan for sin helse- og omsorgstjeneste i samsvar med helseberedskapsloven. 

Planen skal samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner. En lignende 

bestemmelse finnes i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 b.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen egen bestemmelse som pålegger 

fylkeskommunen planplikt i beredskapsøyemed.  

5.16.2.2 Departementets vurdering og forslag  

Departementet legger til grunn at de generelle kravene til beredskapsarbeid og krav til 

beredskapsplan som følger av helseberedskapsloven gjelder for den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten i dag. Overføringen av ansvaret for tannhelsetjenester til kommunen 

innebærer at planplikten i helse- og omsorgstjenesteloven også vil få anvendelse for den 

kommunale tannhelsetjenesten. Bestemmelsen om beredskapsplan i helse- og 

omsorgstjenesteloven må ses i sammenheng med oppgavebeskrivelsen for kommunen i 

helse- og omsorgstjenesteloven og den oversikten over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer som kommunen er pålagt å ha. Departementet viser til kommunens 

ansvar for forebyggende og helsefremmende tannhelsearbeid og legger derfor til grunn at 

planplikten også bør omfatte tannhelsetjenester.    

5.16.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget innebærer at kravet til beredskapsplan for kommunale helse- og 

omsorgstjenester også omfatter tannhelsetjenester. Denne plikten følger allerede av 

helseberedskapsloven i dag når det gjelder fylkeskommunale tannhelsetjenester, og 

medfører ingen endringer i gjeldende rett. Forslaget har dermed ingen økonomiske eller 

administrative konsekvenser.  

5.16.3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner 

5.16.3.1 Gjeldende rett  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-3 første ledd gir kommunen adgang til å pålegge 

personell som utfører oppgaver etter loven å utføre nærmere tilvist arbeid ved ulykker og 

andre akutte situasjoner som forårsaker ekstraordinær pågang av pasienter. Tilsvarende 

beordringsplikt følger av lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap 

(helseberedskapsloven) § 4-1. Eksempler på ulykker eller kriser hvor det kan være aktuelt 

med bistand er tog- og flyulykker, flom, snøskred, omfattende epidemier mv. 

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-3 andre ledd pålegger kommunen å 

yte bistand til andre kommuner ved ulykker og nødsituasjoner, dersom forholdene tilsier 

det. Forhold som kan nødvendiggjøre bistand kan være at det foreligger behov for 

personell, materiell eller lokaler som en kommune ikke har tilgjengelig. Den kommunen 

som yter bistand skal som hovedregel ha kompensasjon for utgiftene fra den kommunen 
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som får bistand, jf. § 5-3 tredje ledd. Kommunene står imidlertid fritt til å inngå avtale 

om en annen løsning.     

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen tilsvarende bestemmelse om beordring av 

personell.  

5.16.3.2 Departementets vurdering og forslag 

Departementet legger til grunn at bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-3 

bør få anvendelse på personell i den kommunale tannhelsetjenesten. Kommunen vil på 

den måten kunne disponere en større personellgruppe og sikre bred fagkompetanse ved 

behov. Det vil være opp til den enkelte kommune i hvilket omfang og ved hvilke ulykker 

og akutte situasjoner det vil være aktuelt å benytte kompetansen til tannhelsepersonell.  

5.16.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget vil ikke medføre nye plikter for kommunen utover det som allerede følger av 

beordringsplikten etter helseberedskapsloven som også gjelder for fylkeskommunen. 

Forslaget vil gi kommunen større tilgang på helsepersonell som kan disponeres ved 

behov. Forslaget antas ikke å medføre økonomiske og administrative konsekvenser.  

5.16.4 Politiattest  

5.16.4.1 Gjeldende rett 

Helsepersonelloven § 20 a pålegger helsepersonell som skal yte helse- og 

omsorgstjenester til barn å fremlegge politiattest ved tilbud om stilling, ved inngåelse av 

avtale etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd, tannhelsetjenesteloven § 4-2 

første ledd og spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 femte ledd, samt ved melding om åpning, 

overtakelse og inntreden i privat virksomhet. Også helsepersonell som skal yte helse- og 

omsorgstjenester til personer med utviklingshemming plikter å legge frem politiattest 

dersom de er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for nærmere angitte forhold etter 

bestemmelser i straffeloven. Plikten til å fremlegge politiattest omfatter ikke personell 

som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med 

barn eller personer med utviklingshemming.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd viser til helsepersonelloven § 20a og 

slår fast at kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter loven, ved tilbud 

om stilling eller oppdrag skal kreve politiattest fra personell som skal yte helse- og 

omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshemming. Plikten omfatter ikke 

personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være 

alene med barn eller personer med utviklingshemming.  

Tannhelsetjenesteloven § 3-1 pålegger fylkeskommunen en plikt til å innhente politiattest 

fra helsepersonell i samsvar med helsepersonelloven § 20 a. Kravet til innhenting og 

fremleggelse av politiattest omfatter både personell ansatt i den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten og privat tannhelsevirksomhet som utføres etter avtale med 

fylkeskommunen. Bestemmelsen tilsvarer den tidligere bestemmelsen i 

kommunehelsetjenesteloven § 3-1 som er videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-
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4. En likelydende bestemmelse om krav til politiattest er også inntatt i 

spesialisthelsetjenesteloven § 3-17.  

Regjeringen har den 15. april 2016 fremmet lovforslag om en innskjerping av reglene om 

fremlegging av politiattest for personell som skal yte tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven, jf. Prop. 94 L (2015-2016) Endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten). Det foreslås endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

Lovforslaget innebærer at kommunen får plikt til å kreve politiattest uavhengig av hvilke 

pasient- eller brukergrupper personellet skal yte tjenester til. Alt personell som skal yte 

kommunale helse- og omsorgstjenester skal fremlegge samme type attest. Videre foreslås 

det en ny § 5-4 a i helse- og omsorgstjenesteloven om konsekvenser av anmerkninger på 

en politiattest. Personer med anmerkninger på en politiattest som viser at vedkommende 

har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelser etter nærmere angitte bestemmelser i 

straffeloven, er utelukket fra å yte helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med 

utviklingshemming. Det fremgår av forslaget til helsepersonelloven § 20 a sjette ledd at 

helsepersonell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge 

politiattest som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Dette betyr at dagens krav 

om politiattest som er begrenset til personer som skal yte tjenester til barn og personer 

med utviklingshemming etter helsepersonelloven § 20 a, etter lovendringen bare vil  

gjelde for spesialisthelsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.  

5.16.4.2 Departementets vurdering og forslag  

Barn og personer med psykisk utviklingshemming er blant de gruppene som har krav på 

et regelmessig, oppsøkende og gratis tannhelsetilbud fra det offentlige. Departementet ser 

det som viktig at barn og deres pårørende har tillit til utøvende personell. Det innebærer 

at barn og foreldre bør føle seg trygge på at barna ikke møter tannhelsepersonell som er 

siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep. Det samme gjelder personer 

med utviklingshemming og deres pårørende. Den plikten som fylkeskommunen i dag har 

til å innhente politiattest for personell som skal yte tannhelsetjenester til barn eller 

personer med utviklingshemming, bør derfor videreføres i forbindelse med 

oppgaveoverføringen.  

Departementet viser i tillegg til at de foreslåtte lovendringene som fremgår av Prop. 94 L 

(2015-2016) vil innebære at helsepersonell som skal yte tannhelsetjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven vil bli pålagt et krav om fremleggelse av politiattest som er 

strengere enn det som fremgår av helsepersonelloven § 20 a. Det skjerpede kravet til 

politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven vil omfatte både kommunalt ansatt 

tannhelsepersonell og privatpraktiserende tannhelsepersonell som har avtale med 

kommunen om å yte tjenester på vegne av kommunen.  

5.16.4.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Dagens krav til innhenting av politiattest for personell som yter tannhelsetjenester til barn 

og personer med utviklingshemming som ansatt i eller på vegne av fylkeskommunen, 

videreføres uendret, jf. forslaget i Prop. 94 L (2015-2016) til endringer i 

helsepersonelloven § 20a. Ved tidspunktet for overføringen av ansvaret for 
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tannhelsetjenester til kommunen vil plikten til å fremlegge politiattest følge av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 5-4. Forslaget i Prop. 94 L (2015-2016) innebærer en utvidelse av 

kommunens plikt etter § 5-4 til å kreve fremlagt politiattest for alle som skal yte tjenester 

etter loven, uavhengig av hvem de skal yte tjenester til. Siden barn og personer med 

utviklingshemming utgjør to av kjernegruppene for det offentlige tannhelsetilbudet, er det 

grunn til å anta at fylkeskommunen i de fleste tilfeller allerede har innhentet polit iattest 

som også kan legges til grunn når tannhelsepersonell skal behandle andre (voksne) 

persongrupper som ansatt i eller på vegne av kommunen. Oppgaveoverføringen antas 

derfor ikke å føre til vesentlig merarbeid for kommunen når det gjelder innhenting av 

politiattester.  

5.16.5 Registrering av meldinger  

5.16.5.1 Gjeldende rett  

Etter helsepersonelloven § 18 har helsepersonell med autorisasjon eller lisens i privat 

virksomhet en plikt til å gi kommune eller regionalt helseforetak melding når de åpner, 

overtar eller trer inn i virksomhet som er omfattet av helsepersonelloven. Melding skal 

også gis ved opphør av slik virksomhet. Meldeplikten er ment å være et hjelpemiddel i 

myndighetenes planlegging og organisering av helsetjenestene, slik at myndighetene på 

den måten vil kunne få oversikt over helsepersonelldekningen på landsbasis med 

muligheter for eventuelt å iverksette styringstiltak. Bestemmelsen gjør det også mulig for 

kommunen å ha oversikt over helsepersonell i kommunen i en beredskapssituasjon. I 

tilfeller der det enkelte helsepersonell har driftsavtale eller fastlegeavtale med kommunen, 

vil kommunen på en enkel måte kunne få nødvendig oversikt over personellsituasjonen i 

kommunen.   

Rekkevidden av helsepersonelloven § 18 første ledd er nærmere belyst i Ot.prp. nr. 13 

(1998-99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven) side 225, hvor det fremgår 

av spesialmerknadene at bestemmelsen omfatter offentlig ansatte og privatpraktiserende 

eller privat ansatt helsepersonell når disse påtar seg arbeid som helsepersonell  i privat 

virksomhet. I lovforarbeidene heter det om bestemmelsen at "den er for eksempel aktuell 

når en fysioterapeut, kiropraktor eller tannlege starter selvstendig virksomhet i en 

kommune". Verken tannleger eller kiropraktorer har vanligvis avtale med kommune, 

fylkeskommune eller regionalt helseforetak mv. om ytelse av tjenester. Før det ble innført 

en generell meldeplikt for alt helsepersonell med hjemmel i helsepersonelloven, var de 

enkelte yrkesgruppene pålagt særskilte meldeplikter etter lovverket som regulerte de 

enkelte profesjonene, som for eksempel tannlegeloven av 1980, lov om fysioterapeuter og 

mensendiecksykegymnaster av 1956 og forskrift om godkjenning av kiropraktorer gitt 

med hjemmel i lov om godkjenning av helsepersonell mv. fra 1974. Meldeplikten etter 

disse lovene omfattet alle tannleger, fysioterapeuter og kiropraktorer uavhengig av om de 

var offentlig ansatt eller privatpraktiserende. Meldeplikten som er videreført i en mer 

generell form i helsepersonelloven § 18, bør derfor forstås på samme måte. Det vil si at 

meldeplikten også omfatter helsepersonell som driver privat praksis uten avtale med 

kommune, fylkeskommune eller regionalt helseforetak.  
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7 pålegger kommunen en korresponderende plikt til å 

registrere meldinger om "helsepersonell i kommunen". Bestemmelsen er en videreføring 

av kommunehelsetjenesteloven § 1-3b, som påla kommunen plikt til å registrere 

meldinger om "helsepersonell i kommunen og i kommunehelsetjenesten". Det er naturlig 

å forstå formuleringen i kommunehelsetjenesteloven slik at den både omfatter kommunalt 

ansatt helsepersonell og helsepersonell som har etablert privat praksis innenfor 

kommunen som geografisk og forvaltningsmessig avgrenset enhet. Det finnes ikke 

holdepunkter i forarbeidene for at det har vært lovgivers hensikt å snevre inn 

personkretsen som har meldeplikt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7, hvor 

formuleringen "i kommunehelsetjenesten" er sløyfet. Snarere er denne endringen et 

resultat av forenkling og presisering av at det er kommunen som sådan som er 

pliktsubjekt etter helse- og omsorgstjenesteloven. Rekkevidden av kommunens 

registreringsplikt bør på denne bakgrunn være den samme som helsepersonells meldeplikt 

etter helsepersonelloven § 18. Det betyr at kommunens registreringsplikt også omfatter 

meldinger fra privatpraktiserende helsepersonell uten avtale med kommunen.  

En tilsvarende bestemmelse om registreringsplikt finnes i tannhelsetjenesteloven § 1-3b, 

hvor det fremgår at fylkeskommunen skal motta og registrere meldinger om 

"helsepersonell i fylkeskommunen og i tannhelsetjenesten". Bestemmelsen i 

tannhelsetjenesteloven § 1-3b har tilsvarende ordlyd som kommunehelsetjenesteloven § 

1-3b, som er videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7. Bestemmelsen må forstås 

på samme måte. Det vil si at registreringsplikten omfatter meldinger både fra private 

tannleger med og uten avtale med fylkeskommunen.   

5.16.5.2 Departementets vurdering og forslag  

Helsepersonelloven § 18 pålegger helsepersonell meldeplikt til kommune og regionalt 

helseforetak, men ikke til fylkeskommunen. Opprinnelig omfattet bestemmelsen melding 

til kommuner og fylkeskommuner. Som følge av sykehusreformen, hvor ansvaret for 

spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunen til staten, ble bestemmelsen 

endret. Av de spesielle merknadene til § 18 i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om 

helseforetak m.m. punkt 8.15 side 171, fremgår det at bestemmelsen i § 18 første ledd 

første punktum er endret slik at helsepersonells melding skal gis til 

kommune/fylkeskommune eller regionalt helseforetak. Dette gjenspeiles ikke i lovteksten, 

hvor ordet "fylkeskommune" er tatt ut og erstattet med "regionalt helseforetak". En utilsiktet 

konsekvens av lovendringen var at helsepersonells meldeplikt til den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten formelt sett bortfalt med virkning fra 1. januar 2002.  

Departementet legger imidlertid til grunn at overføringen av ansvaret for 

tannhelsetjenester til kommunene vil føre til at man får en klar hjemmel i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 5-7 for å pålegge helsepersonell en plikt til å sende meldinger om 

privat tannhelsevirksomhet til kommunen. Dermed gjenopprettes rettstilstanden slik den 

var før 2002. Kommunens registreringsplikt må særlig ses i sammenheng med 

kommunens plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for befolkningen i 

kommunen og kommunens ansvar for å samordne offentlig og privat tannhelsetjeneste. 

For å løse disse oppgavene på en hensiktsmessig måte, vil kommunen ha behov for å ha 
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oversikt over personell i privat praksis. Kommunens plikt til å ta imot og registrere 

meldinger vil gi et bedre grunnlag for planlegging av kommunens tannhelsetjeneste og 

samordning av offentlig og privat sektor. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7 kan gis 

anvendelse for meldinger om privat tannhelsevirksomhet uten at det er nødvendig med 

lovendringer.  

5.16.5.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om at registreringsplikten etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7 skal 

omfatte meldinger om helsepersonell i privat tannhelsevirksomhet, er en videreføring av 

gjeldende rett, slik den var før helsepersonelloven ble endret i 2001. Forslaget medfører 

ikke økonomiske eller administrative konsekvenser utover at registreringen bidrar til å 

utfylle det nødvendige plangrunnlaget som kommunen har behov for.   

5.16.6 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 

5.16.6.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8 gir kommunen adgang til å pålegge "personell som 

yter tjenester etter denne lov" å gi opplysninger til bruk for planlegging, styring og 

utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utlevering av taushetsbelagte 

opplysninger kan bare skje etter samtykke fra den opplysningene angår, hvis ikke annet er 

bestemt i eller i medhold av lov. Pålegg etter denne bestemmelsen skal være saklig 

begrunnet og ikke omfatte flere opplysninger enn det som er nødvendig av hensyn t il 

formålet. Bestemmelsen gjør det mulig for kommunen blant annet å innhente 

opplysninger som er nødvendige for å utarbeide oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer som nevnt i loven § 3-3 andre ledd om helsefremmende og 

forebyggende helsearbeid. Bestemmelsen er en videreføring av 

kommunehelsetjenesteloven § 3-4 som gjaldt for "helsepersonell som arbeider innenfor 

rammen av denne lov". Den samme avgrensningen er lagt til grunn i forarbeidene til 

helse- og omsorgstjenesteloven, jf. Prop. 91 L (2010-2011) side 497. Bestemmelsen 

omfatter både personell som er ansatt i kommunen og private tjenesteytere som yter 

tjenester på vegne av kommunen etter avtale. Det legges til grunn at bestemmelsen også 

omfatter privatpraktiserende helsepersonell uten slik avtale. Det vises til at helse- og 

omsorgstjenesteloven § 5-8 må ses i sammenheng med bestemmelsen i 

helsepersonelloven § 37 som gir hjemmel for at Kongen kan pålegge "helsepersonell med 

autorisasjon eller lisens" å gi opplysninger til helseregistre. Begrunnelsen for disse to 

bestemmelsene er den samme, jf. spesialmerknadene i Ot.prp. nr. 13 (1998-99) side 256. 

Personkretsen som kan pålegges å gi opplysninger bør derfor også være den samme.    

En tilsvarende bestemmelse finnes i tannhelsetjenesteloven § 1-5. Bestemmelsen retter 

seg mot helsepersonell som arbeider innenfor rammen av denne loven. Bestemmelsen må 

forstås slik at den ikke bare omfatter fylkeskommunens egne ansatte tannhelsepersonell, 

men også private tjenesteytere med og uten avtale med fylkeskommunen. Det vises til at 

bestemmelsen er identisk med den tidligere bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 

3-4 som er videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8.   



Side 177 av 301 

5.16.6.2 Departementets vurdering og forslag 

Etter departementets vurdering er det behov for å gi bestemmelsen i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 5-8 anvendelse på tannhelsetjenester. Bestemmelsen bidrar til å 

ivareta kommunens behov for innsamling og bearbeiding av informasjon om 

tannhelsetjenester. Bestemmelsen gjør det blant annet mulig for kommunen å innhente 

opplysninger fra private tjenesteytere som er nødvendige for å utarbeide oversikt over 

organisatoriske forhold basert på opplysninger om kapasitet, åpningstid, muligheter til å 

delta i organisert akuttjeneste og relevante opplysninger om tannhelsetilstand og 

påvirkningsfaktorer i kommunen i samsvar med folkehelseloven § 5. Bestemmelsen har 

også betydning for muligheten til å få informasjon fra private tjenesteytere med det 

formål å samordne offentlig og privat tannhelsetjeneste.  

Departementet ser behov for å tydeliggjøre at meldeplikten etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 5-8 generelt også omfatter private tjenesteytere uten avtale med 

kommunen. Dette forslaget til presisering omfatter alle private ytere av helse- og 

omsorgstjenester i kommunen, inkludert tannhelsetjenester.  

5.16.6.3 Forslag til lovregulering  

Departementet foreslår at det gjøres en endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8 

første ledd, slik at den lyder (endringer i kursiv): 

"Kommunen kan pålegge personell som yter tjenester etter denne lov å gi opplysninger til 

bruk for pålegg, styring og utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette 

gjelder også private tjenesteytere som ikke har avtale med kommunen. Utlevering av 

taushetsbelagte opplysninger etter første punktum kan bare skje etter samtykke fra den 

opplysningene angår, hvis ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov." 

Det vises i sin helhet til lovforslagene i punkt 10.  

5.16.6.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om å la meldepliktbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8 få 

anvendelse på tannhelsepersonell, er en videreføring og presisering av gjeldende rett og 

medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.  

5.16.7 Opplysningsplikt til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen  

5.16.7.1 Gjeldende rett  

Av helsepersonelloven § 30 fremgår at helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og 

Fylkesmannen adgang til virksomhetens lokaler og gi alle de opplysninger som anses 

påkrevd for utføringen av tilsyn med helsepersonellets virksomhet. Helsepersonellet skal 

uavhengig av taushetsplikt utlevere den dokumentasjon som tilsynsmyndighetene krever.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 inneholder en bestemmelse som pålegger "enhver 

som utfører tjeneste eller arbeid som omfattes av denne loven", plikt til  å etterkomme 

anmodning fra Statens helsetilsyn og Fylkesmannen om å gi opplysninger som 

tilsynsorganet finner nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver i medhold av lov, 

forskrift eller instruks. Den som er pålagt å gi opplysninger, skal også gi 

tilsynsmyndighetene adgang til virksomheten. Den som skal gi opplysninger, eller som 
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ønsker å gi opplysninger til tilsynsmyndighetene av eget tiltak, kan gjøre det uten hinder 

av taushetsplikt dersom det antas å være nødvendig for å fremme tilsynsorganets 

oppgaver. Ordlyden i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 er utformet etter modell fra 

den tilsvarende bestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven § 6-2. Det fremgår av 

forarbeidene til spesialisthelsetjenesteloven at også private virksomhetsutøvere utenfor 

helseinstitusjon vil ha opplysningsplikt overfor tilsynsmyndighetene etter denne 

bestemmelsen, jf. Ot.prp. nr. 10 (1998-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m.m. punkt 

7.2.5 side 98.  

Bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 og spesialisthelsetjenesteloven § 

6-2 speiler bestemmelsen i helsepersonelloven § 30 som gjelder for "helsepersonell" 

generelt. Dette omfatter både ansatte og privatpraktiserende helsepersonell, uavhengig av 

om de har avtale med kommune eller regionalt helseforetak eller ikke.  

Etter tannhelsetjenesteloven § 6-2 andre ledd kan Statens helsetilsyn eller den det gir 

myndighet "kreve opplysninger om tannhelsetjenesten i fylkeskommunen og dens 

pasienter" som er påkrevd for oversikt, kontroll og tilsyn. Det foretas inspeksjon og 

undersøkelser også av journal og opptegnelser mv. Det fremgår av bestemmelsen at 

taushetsplikt ikke er til hinder for å gi opplysninger til tilsynsmyndighetene. Det 

forutsettes imidlertid at utlevering av opplysningene er nødvendig for å fremme 

tilsynsorganets oppgaver. Bestemmelsen skal sikre at tilsynsmyndighetene gis 

opplysninger som er nødvendig for at tilsynsorganet kan utføre sine oppgaver. 

Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 6-2 andre ledd tilsvarer den tidligere 

bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 6-3 andre ledd som er videreført med noe 

endret ordlyd i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9. Siden også tannhelsetjenesteloven 

speiler bestemmelsen i helsepersonelloven § 30, omfatter opplysningsplikten også private 

tjenesteytere uten avtale med fylkeskommunen.  

5.16.7.2 Departementets vurdering og forslag 

Etter departementets vurdering er det nødvendig med bestemmelser som sikrer at 

tilsynsmyndighetene får tilgang til opplysninger som er nødvendige for at tilsynsorganet 

får utført sine oppgaver når det gjelder tilsyn med kommunale tannhelsetjenester. Det 

vises til omtalen av statlig tilsyn under punkt 5.20.2. Departementet foreslår derfor at 

opplysningsplikten i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 også får anvendelse for alle 

som utfører tannhelsetjenester eller annet arbeid i tilknytning til den kommunale 

tannhelsetjenesten. Bestemmelsen kan gis anvendelse uten at det er nødvendig med 

lovendring.  

5.16.7.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett og vil derfor ikke ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser.  

5.16.8 Journal- og informasjonssystemer  

5.16.8.1 Gjeldende rett  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 inneholder bestemmelser som pålegger 

"kommunen og virksomhet som har avtale med kommunen om å yte helse- og 
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omsorgstjenester", en plikt til å sørge for at journal- og informasjonssystemene i 

virksomheten er forsvarlige. De skal ta hensyn til behovet for effektiv elektronisk 

samhandling ved anskaffelse og videreutvikling av sine journal- og 

informasjonssystemer. Bestemmelsen omfatter etter sin ordlyd ikke private tjenesteytere 

uten avtale med kommunen. En lignende bestemmelse for helseinstitusjoner finnes i 

spesialisthelsetjenesteloven § 3-2. Bestemmelsene innebærer at virksomhetene må sørge 

for at pasientopplysninger er tilgjengelige for rett person til rett tid, og at sensitive 

pasient- og brukerdata har den nødvendige beskyttelse slik at taushetsplikten ivaretas.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen bestemmelser som stiller tilsvarende krav om 

journal- og informasjonssystemer overfor fylkeskommunen og private tjenesteytere som 

har avtale med fylkeskommunen. Lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling 

av helseopplysninger (helseregisterloven) og lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av 

personopplysninger (personopplysningsloven) stiller imidlertid i praksis strenge krav til 

informasjonssystemene i offentlig virksomhet, herunder den offentlige tannhelsetjenesten. 

Helseregisterloven gjelder for helse- og omsorgstjenesten. Loven regulerer både offentlig 

og privat virksomhet på samme måte. Dette følger av en alminnelig fortolkning av 

ordlyden i helseregisterloven § 3 som omhandler det saklige virkeområdet for loven. 

Virksomheten må ellers innrettes på forsvarlig måte.  

Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 

(pasientjournalloven) gjelder all behandling av helseopplysninger som er nødvendig for å 

yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til personer. Med "behandlingsrettede 

helseregistre" menes pasientjournal- og informasjonssystemer eller annet register, 

fortegnelse eller lignende, der helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger 

om den enkelte kan finnes igjen og som skal gi grunnlag for helsehjelp eller 

administrasjon av helsehjelp til enkeltpersoner, jf. loven § 2 bokstav d. Med hjemmel i 

pasientjournalloven § 7 tredje ledd er det gitt forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om IKT-

standarder i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften gjelder private og offentlige 

virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten som bruker behandlingsrettede 

helseregistre, jf. § 2. Forskriften § 3 oppstiller krav om at behandlingsrettede helseregistre 

som hovedregel skal føres elektronisk. Dersom det i enkelttilfeller ikke er mulig å 

registrere opplysningene elektronisk, kan de dokumenteres på annen måte inntil de kan 

registreres elektronisk.   

5.16.8.2 Departementets vurdering og forslag 

Departementet anser det viktig at det er mest mulig lik regulering av de overordnede 

kravene til forsvarlige IKT-systemer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 

uavhengig av hvilke deltjenester i kommunen det er tale om. Elektronisk pasientjournal 

(EPJ) vil gjøre det mulig å arkivere pasientopplysninger på en systematisk måte og gjør 

det lettere å overføre opplysninger til andre behandlere ved behov, etter pasientens 

samtykke. EPJ gir også mulighet til å standardisere opplysninger på en enkel måte og 

overføre data elektronisk til andre. Riktig bruk av IKT i kombinasjon med 

organisasjonsutvikling og samarbeid med andre kan medvirke til å forbedre kvaliteten på 

tjenestene og effektivisere arbeidet. Også tannhelsetjenesten vil ha egeninteresse av å 
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legge til rette for en effektiv elektronisk meldingsutveksling. Plikten til å sørge for 

forsvarlige journal- og informasjonssystemer bør derfor gis anvendelse på den 

kommunale tannhelsetjenesten og private ytere av tannhelsetjenester som har avtale med 

kommunen. Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 kan gis anvendelse 

uten at det er behov for lovendringer.  

5.16.8.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om å gi helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 anvendelse for kommunale 

tannhelsetjenester og private med kommunal avtale innebærer en presisering av kravene 

som allerede følger av personvernlovgivningen, helseregisterloven og 

pasientjournalloven, forskriften om IKT-standarder og av kravet om faglig forsvarlig 

tannhelsevirksomhet. Forslaget representerer således en videreføring og en tydeliggjøring 

av gjeldende rett. Det er innført EPJ på alle de fylkeskommunale tannklinikkene i landet 

og de pasientadministrative systemene kan kommunisere med hverandre. Forslaget 

forutsetter ikke i seg selv investeringer i nye systemer eller oppgraderinger av 

eksisterende systemer.   

5.17 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet 

Kapittel 7 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser som stiller krav til 

individuell plan, koordinator og koordinerende enhet. Den enkelte pasient og brukers rett 

til individuell plan er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2. Se omtale 

under punkt 5.21.3.  

5.17.1 Gjeldende rett 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 første ledd skal kommunen utarbeide en 

individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester etter loven. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å 

bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Med "andre tjenesteytere" menes tjenesteytere 

utenfor de kommunale tjenestene, enten private tjenesteytere uten avtale med kommunen 

eller tjenesteytere med tilknytning til andre forvaltningsnivå. Det kan for eksempel være 

aktuelt for kommunen å samarbeide med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten ved 

utarbeiding av individuell plan i tilfeller der pasienten mottar helse- og omsorgstjenester 

fra kommunen i form av opphold i institusjon eller sykepleie i hjemmet, og dermed har 

rett til tannhelsehjelp. Også private tannleger med eller uten avtale med fylkeskommunen 

vil kunne regnes som "andre tjenesteytere" etter denne bestemmelsen.  

Hovedformålet med utarbeiding av individuell plan er å bidra til at pasienten/brukeren får 

et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Individuell plan kan også 

være et verktøy for å styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og pasient/bruker og 

mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av 

forvaltningsnivåene.  

Det er kommunen som har hovedansvar for å sørge for at det blir utarbeidet en individuell 

plan, jf. § 7-1 andre ledd. Dette gjelder også i tilfeller der en person har behov for 

tjenester både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Departementet kan i forskrift gi 
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nærmere bestemmelser om hvilke pasient- og brukergrupper plikten omfatter, og stille 

krav til planens innhold, jf. § 7-1 tredje ledd.  

Kommunen skal tilby koordinator for pasienter og brukeres med behov for langvarige og 

koordinerte tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2.  Koordinatoren skal sørge 

for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av 

tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Kommunen skal også ha en 

koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, jf. § 7-3. Denne 

enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, 

opplæring og veiledning av koordinator.  

I følge spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 skal det enkelte helseforetak utarbeide en 

individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. I likhet 

med kommunen, har helseforetaket ansvar for å oppnevne en koordinator og ha en 

koordinerende enhet, jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-5a og 2-5b. Ansvaret for å 

utarbeide planen er avgrenset til tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Lov 2. juli 

1999 nr. 62 om psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-1 pålegger institusjonen 

en særskilt plikt til å utarbeide individuell plan for pasienter med behov for tjenester etter 

denne loven. Helseforetaket/institusjonen skal samarbeide med andre tjenesteytere om 

planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene. Dersom en person har behov for 

tjenester både etter spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven, skal helseforetaket/institusjonen så snart som mulig varsle 

kommunen. I slike tilfeller er det kommunen som skal sørge for at arbeidet med planen 

igangsettes og koordineres. Helseforetaket/institusjonen skal medvirke i kommunens 

arbeid med individuell plan.  

Forutsetningene for at plikten til å utarbeide individuell plan skal utløses, er de samme 

etter alle disse bestemmelsene. Med behov for "langvarige" tjenester menes at behovet må 

være av en viss varighet. Det er imidlertid ikke et krav at behovet skal være varig eller 

strekke seg over et bestemt antall måneder eller år. Med behov for "koordinerte" tjenester 

menes at behovet må gjelde tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene må 

eller bør ses i sammenheng.  

Med hjemmel i de ovennevnte lovbestemmelsene er det gitt forskrift 16. desember 2011 

nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Forskriften gir 

nærmere regler om hva planen skal inneholde, plikten til å tilby koordinator mv. I 

forbindelse med habiliterings- og rehabiliteringstilbud skal kommunen ved behov 

samarbeide med andre etater. Forskriften presiserer at kommunen skal tilby koordinator 

for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Likedan skal 

det tilbys koordinator i spesialisthelsetjenesten for pasienter med komplekse eller 

langvarige tjenester. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker 

individuell plan.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen bestemmelser om individuell plan.  
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5.17.2 Departementets vurdering og forslag 

Utgangspunktet etter gjeldende rett er at fylkeskommunen ikke har plikt til å utarbeide 

individuell plan for pasienter som har rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp etter 

tannhelsetjenesteloven. På tilsvarende måte har disse pasientene heller ikke rettskrav på 

individuell plan overfor fylkeskommunen etter pasient- og brukerrettighetsloven.  

I NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet – Et godt tilbud til de som 

trenger det mest, foreslo utvalget at nødvendige tannhelsetjenester burde inngå som en 

del av den individuelle planen når det ble utarbeidet slik plan. Utvalget tilrådde at de 

nødvendige lovmessige tilpasninger for å sikre dette ble foretatt. I utvalgets innstilling ble 

det blant annet vist til at mange av dem som har krav på individuell plan, også er personer 

som kan ha særlig behov for tannhelsetjenester.  

I Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) uttaler departementet følgende, jf. punkt 31.7.6 side 368:  

"Mange høringsinstanser har bemerket at tannhelsetjenesten i større grad bør tas inn i 

arbeidet med individuell plan, og at samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen 

på dette området bør styrkes. Tannhelse er en del av den enkeltes totale helse som ofte 

henger sammen med allmenntilstand og omsorgsbehov. Personer med behov for 

individuell plan har ofte dårlig tannhelse, særlig tyngre rusmiddelavhengige og psykiatriske 

pasienter. En regulering av individuell plan i forhold til tannhelsetjenester vil kreve 

lovendringer, både i tannhelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Departementet 

arbeider nå med en revisjon av tannhelsetjenesteloven, og en vurdering av regulering av 

individuell plan vil være en del av dette arbeidet."   

Personer som trenger tjenester over lengre tid, som har behov for koordinerte tjenester fra 

flere etater, deltjenester i kommunen og forvaltningsnivå og som ikke selv er i stand til å 

ivareta sitt behov for tjenester, trenger særskilt oppmerksomhet fra tjenesteyterne. Mange 

av disse har redusert tannhelse og stort behov for tannbehandling som også kan strekke 

seg over lengre tid. Det kan blant annet dreie seg om barn med omfattende behov for 

tannbehandling, yngre voksne som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet og som 

har behov for omfattende pleie, pleietrengende eldre samt rusavhengige og personer med 

psykiske lidelser. Forslaget om rettslig forankring av kommunens ansvar for 

tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven vil medføre at tannhelsetjenester til de 

som har rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp naturlig vil kunne inngå som en del av 

det helhetlige tilbudet fra kommunen som danner grunnlag for nedfelling i en individuell 

plan.  

Departementet legger likevel til grunn at behovet for tannbehandling vanligvis ikke vil 

være av et slikt omfang og varighet at det alene gir tilstrekkelig grunnlag for å utløse en 

plikt for kommunen til å utarbeide individuell plan og tilby koordinator. I tilfeller der 

pasienter/brukeres tjenestebehov er avgrenset til tannhelsetjenester, vil dette behovet bli 

ivaretatt av den kommunale tannklinikken, eventuelt i et samarbeid med aktuelle 

tannlegespesialister. Plikten til å utarbeide individuell plan vil være avgrenset til tilfeller 

der det er behov for å koordinere behovet for tannhelsetjenester til personer som har rett 

til slike tjenester, med vedkommendes behov for øvrige helse- og omsorgstjenester i en 

individuell plan.  
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5.17.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget om at reglene om kommunens ansvar for individuell plan i helse- og 

omsorgstjenesteloven får anvendelse for kommunale tannhelsetjenester, er nytt i forhold 

til gjeldende rett. Dette må ses i sammenheng med forslaget om rett til individuell plan 

som også er nytt i forhold til gjeldende rett, jf. punkt 5.21.3. Pasienten og brukerens 

behov for tannhelsetjenester vil allerede i dag kunne inngå som en del av grunnlaget for 

utarbeiding av individuell plan. Behovet for tannhelsetjenester vil som hovedregel i seg 

selv ikke medføre en plikt for kommunen til å utarbeide individuell plan. Forslaget vil 

derimot bidra til at behovet for tannhelsehjelp for personer med rettigheter til slik hjelp 

blir vurdert i sammenheng med vedkommendes øvrige behov, og dermed sikre et 

helhetlig og koordinert tilbud. Kommunens plikter etter loven blir dermed ikke 

nødvendigvis utvidet som følge av forslaget.  

5.18 Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning 

Kapittel 8 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder regler om undervisning, praktisk 

opplæring, utdanning og forskning.  

5.18.1 Undervisning og praktisk opplæring 

5.18.1.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1 første ledd pålegger enhver kommune å medvirke 

til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og 

etterutdanning. Med hjemmel i § 8-1 andre ledd er det gitt forskrift som regulerer 

turnustjeneste for fysioterapeuter, veiledet tjeneste for allmennleger og 

spesialistutdanning og turnusstillinger for leger.  

De regionale helseforetakenes ansvar for deltakelse i undervisning og opplæring er 

beskrevet i spesialisthelsetjenesteloven § 3-5, hvor det fremgår at de regionale 

helseforetakene skal sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige 

elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister dekkes innen helseregionen. 

Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 nr. 2 at utdanning av helsepersonell er en 

av sykehusenes hovedoppgaver.  

Fylkeskommunens ansvar for undervisning og praktisk opplæring er nedfelt i 

tannhelsetjenesteloven § 6-1 første ledd, hvor det fremgår at enhver fylkeskommune 

plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av tannhelsepersonell, herunder 

også videre- og etterutdannelse. Bestemmelsen er likelydende med bestemmelsen i helse- 

og omsorgstjenesteloven § 8-1. Verken betegnelsen "helsepersonell" etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 8-1 eller "tannhelsepersonell" i tannhelsetjenesteloven § 6-1 er 

forbeholdt personell som er ferdig utdannet og autorisert. Bestemmelsene kan også 

omfatte elever og studenter som er under utdanning og som i forbindelse med helsefaglig 

undervisning, opplæring og praksis utfører handlinger som kan regnes som helsehjelp, jf. 

definisjonen av helsepersonell i helsepersonelloven § 3 første ledd nr. 3. Bestemmelsene 

omfatter således både personer som mottar praksisundervisning som del av 

grunnutdanningen, samt yrkesaktivt personell.  
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5.18.1.2 Departementets vurdering og forslag 

Både kommunens og fylkeskommunens plikter når det gjelder undervisning og praktisk 

opplæring, er begrenset til et medvirkningsansvar. Dette til forskjell fra 

spesialisthelsetjenesten, hvor undervisning og opplæring er en særlig oppgave som 

sykehusene skal ivareta. Finansieringen av denne oppgaven inngår i de ordinære 

budsjettrammene til de regionale helseforetakene. I forbindelse med høringen av forslaget 

til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, mente flere høringsinstanser at 

kommunens ansvar for undervisning og praktisk opplæring måtte tydeliggjøres i større 

grad, blant annet ved at kommunene burde bli pålagt et tilsvarende sørge for ansvar som 

spesialisthelsetjenesten, og ikke bare et medvirkningsansvar. I lovforarbeidene ble dette 

drøftet nærmere, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 22.6 side 280. Etter departementets 

vurdering var et slikt ansvar ikke hensiktsmessig, blant annet grunnet ulike 

ansvarsforhold. Det ble også pekt på at det var behov for nærmere vurderinger av hvilke 

konsekvenser en slik endring ville medføre for kommunene.   

Departementet legger til grunn at gjeldende medvirkningsansvar anses tilstrekkelig når 

det gjelder undervisning og praktisk opplæring av kommunalt ansatt tannhelsepersonell, 

og medfører ikke i seg selv behov for å endre helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1. 

Bestemmelsen kan gis anvendelse for undervisning og praktisk opplæring av 

tannhelsepersonell, uten at det er behov for lovendringer.     

For tannlegestudentene ved Universitetene i Bergen og Oslo foregår store deler av den 

kliniske praksisen sentralt på universitetsklinikkene. Praksis i fylkeskommunale 

tannklinikker er avgrenset til 3-5 uker i løpet av studiet. Ved Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske universitet – er praksisdelen organisert med to lengre praksisperioder i 

fylkeskommunal tannklinikk, organisert og finansiert som et samarbeid mellom 

universitetet og fylkeskommunene. Som en oppfølging av Stortingets behandling av 

Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis, jf. Innst. 320 S 

(2011-2012), har Kunnskapsdepartementet igangsatt et arbeid med å utrede en betydelig 

utvidelse av praksis i kommunesektoren for flere helsefagstudier, inkludert tannlege- og 

tannpleierstudiet. For tannpleierstudentene er praksisperioden om lag tilsvarende som for 

tannlegestudenter, med unntak av praksis for tannpleierstudenter ved Høgskolen i 

Hedmark. Ved dette studiet er all praksis organisert av Hedmark fylkeskommune, og 

kostnadene dekkes av Helse- og omsorgsdepartementet. Tannleger er heller ikke pålagt å 

utføre turnustjeneste i kommunen. Den største utfordringen når det gjelder organisering 

av lengre praksisperioder i den offentlige tannhelsetjenesten, er knyttet til 

klinikkfasiliteter, til klinikkens størrelse og faglig bredde i pasientbehandlingen. Dette er 

spørsmål som må utredes når det er tatt stilling til aktuell utvidelse av praksisperioden i 

kommunesektoren.  

5.18.1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om å la helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1 få anvendelse for 

tannhelsepersonell medfører en videreføring av gjeldende rett og pålegger ikke 

kommunen nye plikter sett i forhold til hva fylkeskommunen er pålagt i dag. Forslaget vil 

ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser.  
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5.18.2 Videre- og etterutdanning  

5.18.2.1 Gjeldende rett  

Kommunens ansvar for videre- og etterutdanning fremgår av helse- og 

omsorgstjenesteloven § 8-2. Det følger av § 8-2 første ledd at kommunen skal sørge for at 

egne ansatte som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, får påkrevd videre- og 

etterutdanning. Videre skal kommunen medvirke til at personell som utfører tjeneste eller 

arbeid etter loven her i privat virksomhet som har avtale med kommunen, får adgang til 

nødvendig videre- og etterutdanning, jf. § 8-2 andre ledd. Av § 8-2 tredje ledd følger at 

personell som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, plikter å ta del i videre- og 

etterutdanning som er nødvendig for å holde faglige kvalifikasjoner ved like.  

Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 at virksomheter som yter helsetjenester 

som omfattes av denne loven, skal sørge for at ansatt helsepersonell gis slik opplæring, 

etterutdanning og videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt 

arbeid forsvarlig.  

Tannhelsetjenesteloven § 6-1 andre ledd slår fast at fylkeskommunen skal sørge for at 

dens ansatte tannhelsepersonell får påkrevd videre- og etterutdanning. I merknadene til § 

6-1 i forarbeidene til tannhelsetjenesteloven, fremgår at fylkeskommunens plikt er 

begrenset til egne ansatte, men at den også bør legge til rette for at tannhelsepersonell i 

privat virksomhet får anledning til undervisning mv. Tannhelsepersonell innen Den 

offentlige tannhelsetjenesten plikter å ta del i videre- og etterutdanning som blir 

forskrevet og som er nødvendig for å holde dets kvalifikasjoner ved like, jf. 

tannhelsetjenesteloven § 6-1 tredje ledd. Ut fra hva som ligger i begrepet "Den offentlige 

tannhelsetjenesten" i tannhelsetjenesteloven § 1-1 tredje ledd, innebærer dette at 

bestemmelsen i § 6-1 tredje ledd omfatter både ansatt tannhelsepersonell og private 

tannleger som har avtale med fylkeskommunen.   

5.18.2.2 Departementets vurdering og forslag  

Både kommunen, fylkeskommunen og helseforetak har et lovfestet ansvar for å sørge for 

at egne ansatte får nødvendig videre- og etterutdanning. I motsetning til 

fylkeskommunen, har kommunen en uttrykkelig plikt til å medvirke til at også private 

tjenesteytere som har avtale med kommunen får mulighet til videre- og etterutdanning. 

Departementet viser til at det er behov for at også private ytere av tannhelsetjenester 

omfattes av kommunens medvirkningsplikt. Privat tannhelsepersonell med avtale med 

fylkeskommunen plikter i dag uansett å ta del i videre- og etterutdanning, jf. 

tannhelsetjenesteloven § 6-1 tredje ledd. Mange fylkeskommuner har inngått avtaler med 

private tannleger om behandling av personer med rusavhengighet. Midlene som tildeles 

fylkeskommunene til oppbygging av slike behandlingstilbud til rusavhengige, omfatter 

også nødvendig opplæring av tannhelsepersonell. Gjennom tilskuddsmidler til 

fylkeskommunene er det under oppbygging tilbud om tannbehandling til personer med 

stor angst for tannbehandling (odontofobi) og tilbud om tannbehandling til torturofre og 

overgrepsutsatte. Tilskuddsmidlene omfatter blant annet særskilt opplæring knyttet til 

angstbehandling og tannbehandling av disse gruppene. For fylkeskommuner som inngår 
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avtale med private om slik behandling er det derfor av stor betydning at disse også får 

nødvendig videre- og etterutdanning.  

Etter departementets vurdering bør bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2 

gis anvendelse på personell som yter tannhelsetjenester. Det innebærer en lovfesting og 

klargjøring av kommunens medvirkningsansvar når det gjelder mulighet for videre- og 

etterutdanning av private ytere av tannhelsetjenester, sett i forhold til det ansvaret 

fylkeskommunen har i dag.     

5.18.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser   

Forslaget om å gi bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2 anvendelse for 

tannhelsepersonell, er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Når det gjelder 

kommunens ansvar for å medvirke til at personell i privat virksomhet som har avtale med 

kommunen også får adgang til nødvendig videre- og etterutdanning, innebærer dette en 

utvidelse av kommunens plikter sett i forhold til det fylkeskommunen i dag er pålagt. 

Som beskrevet over har privat tannhelsepersonell uansett en plikt til å delta i utdanning 

som anses påkrevd. De økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget antas å 

være ubetydelige, som følge av at det er et fåtall privatpraktiserende tannhelsepersonell 

som har avtale med fylkeskommunen, og det er allerede praksis at privat 

tannhelsepersonell inviteres til etter- og videreutdanningstilbud fra fylkeskommunen. 

Kostnader til slik utdanning eller opplæring inngår blant annet i den statlige 

rammefinansieringen av tannhelsetilbudet til rusmiddelavhengige.  

5.18.3 Forskning  

5.18.3.1 Gjeldende rett 

I følge helse- og omsorgstjenesteloven § 8-3 skal kommunen medvirke til og tilrettelegge 

for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For å oppfylle plikten til å 

medvirke til forskning må kommunen utvise en aktivitet, men den stilles fritt til å velge 

på hvilken måte forskningen skal understøttes. Et medvirkningsansvar krever ikke at 

kommunen selv skal initiere eller finansiere forskning. Eksempler på hvordan 

medvirkning til forskning kan foregå, kan være tilgjengeliggjøring av data innhentet fra 

tjenesten til forskningsprosjekter, å synliggjøre aktuelle problemstillinger og 

forskningsbehov for forskningsinstitusjonene, og å ha oversikt over forskningsaktiviteten 

i egen kommune. Andre eksempler kan være å legge plan for hvordan kommunen ønsker 

å fremme forskning og kunnskapsbasert praksis for de ansatte i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, eller å utvikle samarbeid med andre kommuner, forskningsinstitusjoner 

og helseforetak.   

Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 nr. 3 at forskning er en av sykehusenes 

hovedoppgaver.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen bestemmelser som pålegger fylkeskommunen et 

ansvar for forskning.  
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5.18.3.2 Departementets vurdering og forslag 

I høringsnotat med forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 15. 

oktober 2010 ble det ikke foreslått å lovregulere kommunens ansvar for forskning. 

Departementet påpekte imidlertid at det ville være viktig med økt medvirkning fra den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten i den forskningen som gjennomføres i regi av 

forskningsinstitusjoner. Departementet foreslo i høringsnotatet at samarbeid om 

forsknings- og utviklingsarbeid bør inngå i den lokale samarbeidsavtalen mellom 

kommuner og regionale helseforetak. Mange høringsinstanser ønsket en tydelig lovpålagt 

regulering av kommunenes ansvar for å bidra til forskning. Enkelte høringsinstanser 

ønsket også at kommunene skulle pålegges et tilsvarende ansvar for forskning som 

spesialisthelsetjenesten, hvor forskning er en av fire lovpålagte hovedoppgaver.  

I Prop. 91 L (2010-2011) uttrykte departementet enighet med de mange høringsinstansene 

som mente at en regulering av forskning i den kommunale helse- og omsorgssektoren vil 

bidra til å styrke forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og også gi en 

mer helhetlig regulering av forskning mellom forvaltningsnivåene. Departementet foreslo 

derfor en ny lovbestemmelse som gir kommunen et medvirkningsansvar for forskning. 

Departementet la til grunn at en slik lovfesting vil sikre at kommunene utviser en viss 

aktivitet som kan understøtte forskning i, om og for den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Det vil også være et viktig insentiv for å styrke kunnskapsbasert 

praksis og rekruttering. Videre pekte departementet på at kommunens medvirkning også 

vil være et virkemiddel for å sikre informasjon om helsetilstanden i befolkningen og de 

positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, jf. lovforslaget § 3-3 andre 

ledd. Dette vil i sin tur kunne forbedre kunnskapsnivået om og for den kommunale helse- 

og omsorgssektoren.  

Kommunens plikter når det gjelder forskning er i dag begrenset til et medvirkningsansvar. 

Dette til forskjell fra spesialisthelsetjenesten, hvor forskning er en særlig oppgave som 

sykehusene skal ivareta. Budsjettmidler til forskning er konkretisert i 

oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene med spesifiserte krav til 

rapportering.  

Når det gjelder spørsmålet om å pålegge kommunene et selvstendig sørge for ansvar for 

forskning, det vil si å gå lenger enn et medvirkningsansvar, uttalte departementet blant 

annet følgende, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 23.5 side 284:  

"[…] Mange høringsinstanser mener at kommunene bør få samme ansvar for forskning 

som spesialisthelsetjenesten, der forskning er en av fire lovpålagte oppgaver. 

Departementet vil i denne sammenheng vise til at mange kommuner i Norge er små, og vil 

derfor vanskelig kunne sette av eller skaffe til veie nødvendig kompetanse og ressurser til 

forskning. Dette må hensyntas i reguleringen. Departementet vil derfor ikke pålegge 

kommunene selv å initiere eller drive forskning som en hovedoppgave eller å bruke 

ressursene sine på forskning." 

Tannhelsetjenesten i de fleste fylkeskommunene deltar i dag i praksisnær forskning i 

varierende grad. Ansvaret for forskningsprosjektene er forankret i virksomheter med 

forskningskompetanse, slik som universitetene, NIOM (Nordisk Institutt for 

Odontologiske Materialer AS) og de regionale odontologiske kompetansesentrene. 
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Forskningsaktivitetene som er forankret ved kompetansesentrene er under oppbygging og 

foregår som regel i samarbeid med andre fagmiljøer med forskningskompetanse. De 

regionale odontologiske kompetansesentrene opplever en økende interesse fra privat 

tannhelsevirksomhet om deltakelse i forskning, blant annet gjennom å gjøre pasientdata 

tilgjengelig for forskning. Involvering av privat sektor i forskning og kunnskapsutvikling 

som er organisatorisk forankret ved kompetansesentrene, vil kunne gi 

forskningsaktiviteten et større omfang enn det har i dag. Videre trekkes stadig flere 

tannklinikker inn i forskningsvirksomhet gjennom bidrag med data fra elektronisk 

pasientjournal (EPJ). I mange av prosjektene analyseres sammenhengen mellom tannhelse 

og øvrig helse. Forskningen innenfor tannhelsetjenesten finansieres langt på vei som 

tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. I tillegg søker 

kompetansesentrene forskningsmidler fra andre kilder.  

Departementet legger til grunn at medvirknings- og tilretteleggingsansvaret etter helse- 

og omsorgstjenesteloven § 8-3 er tilstrekkelig for å ivareta den forskningen som skjer 

innenfor den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i dag. Forskningsressursene ved de 

regionale odontologiske kompetansesentrene vil bli videreført med 

virksomhetsoverdragelsen til kommunene. Forskning vil være et viktig virkemiddel for å 

sikre økt kunnskapsproduksjon i den kommunale tannhelsetjenesten.  

Departementet anser det ikke hensiktsmessig eller formålstjenlig å lovfeste en plikt for 

enhver kommune til å bygge opp et forskningsmiljø særskilt på tannhelseområdet som har 

tilstrekkelig infrastruktur og kompetanse til å utføre selvstendig forskningsvirksomhet 

med høy kvalitet. Gitt dagens situasjon er det ikke realistisk å tro at den enkelte 

kommunene vil ha forutsetninger for dette, heller ikke i en situasjon med færre og større 

kommuner. En lovfesting av et selvstendig ansvar for å sørge for forskning kan tidligst 

skje når kommunene har bygd opp tilstrekkelig kompetanse på feltet. Departementet 

foreslår derfor å videreføre medvirkningsansvaret for forskning for alle kommunale helse- 

og omsorgstjenester.  

5.18.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Innpasningen av tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer at 

kommunens ansvar for å medvirke til og tilrettelegge for forskning blir utvidet til å 

omfatte tannhelsetjenester. Dette er nytt i forhold til gjeldende rett. Fylkeskommunen er 

ikke pålagt dette ansvaret i dag. Innhold, omfang og organisering av medvirknings- og 

tilretteleggingsansvaret er imidlertid ikke spesifisert i loven. Kommunen står derfor fritt i 

spørsmålet om hvilke konkrete forskningsprosjekter den skal bidra til.  

Det vises til redegjørelsen over hvor det fremgår at det er en økende forskningsaktivitet 

innenfor tannhelsetjenesten. Ved tidspunktet for overføring av ansvaret for 

tannhelsetjenester til kommunen vil omfanget av tannklinikkenes involvering i 

forskningsprosjekter antakelig være betydelig høyere enn det som gjelder for øvrige 

kommunale helse- og omsorgstjenester. Plikten til å medvirke til forskning vil i praksis 

ikke ha vesentlige konsekvenser for kommunene, utover at tannklinikkenes involvering i 

forskningen bidrar til kvalitetsheving av tjenestene. Forskningen skal bidra til mer 
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kunnskapsbaserte tjenester, som på sikt forutsettes å innebære en mer kostnadseffektiv 

tjeneste.   

5.19 Finansiering og egenbetaling  

Kapittel 11 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder blant annet bestemmelser om 

kommunens ansvar for utgifter og vederlag for helse- og omsorgstjenester.  

5.19.1 Kommunens ansvar for utgifter til tannhelsetjenester 

5.19.1.1 Gjeldende rett  

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 første ledd at kommunen skal sørge 

for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har 

ansvaret for etter loven. Staten yter årlig rammetilskudd til delvis dekning av kommunens 

utgifter, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 11-5 første ledd. Tilskuddene fordeles 

gjennom inntektssystemet for kommunene etter regler gitt av Kongen. Til de berørte 

kommuner yter dessuten staten årlig et særskilt tilskudd til fengselshelsetjenesten, jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 andre ledd regulerer den økonomiske 

ansvarsfordelingen mellom kommuner. Bestemmelsen slår fast det finansielle 

ansvarsprinsippet som innebærer at kostnadene ved de tjenester og tiltak som er nevnt i 

første ledd, skal dekkes av den kommunen som er ansvarlig for å yte tjenesten eller sette i 

verk tiltaket. Bestemmelsen bygger på oppholdsprinsippet, og ikke bostedsprinsippet. 

Oppholdsprinsippet er nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, hvor det 

fremgår at det er den kommunen der pasienten eller brukeren til enhver tid oppholder seg 

som har ansvar for å sørge for tilbud av nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Bestemmelsen legger til rette for løsninger med et mer fleksibelt tjenestetilbud tilpasset 

de krav til mobilitet som preger samfunnet i dag, slik at man unngår at pasienter og 

brukere blir kasteballer mellom kommuner. Samtidig er det en utfordring at 

oppholdskommunene, som for eksempel typiske ferie- og hyttekommuner, blir sittende 

med det økonomiske ansvaret for kostnadskrevende tjenester for feriegjester og andre 

besøkende.  

I forskrift 16. desember 2011 nr. 1348 om kommunens dekning av utgifter til helse- og 

omsorgstjenester, er det derfor gitt nærmere bestemmelser om utgiftsfordelingen mellom 

to eller flere kommuner der en pasient eller bruker får tjenester i forbindelse med 

institusjonsopphold i en annen kommune enn der vedkommende har fast bosted eller fast 

opphold, og om behandling av tvister mellom kommuner om utgiftsfordeling i slike 

tilfeller.  

Av § 11-1 tredje ledd følger at utgifter til privat praksis som drives etter avtale med 

kommunen, helt eller delvis dekkes skal av kommunen etter nærmere avtale mellom den 

privatpraktiserende og kommunen.  
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Kommunens ansvar for å dekke reiseutgifter for behandlingspersonell følger av § 11-1 

fjerde og femte ledd. Det vises i sin helhet til omtalen av disse bestemmelsene i punkt 

5.16.1.  

Det fremgår av § 11-1 sjette ledd at i den utstrekning helsetjenester som omhandlet i § 3-

2 gir rett til stønad etter forskrift fastsatt i medhold av folketrygdloven § 5-24 a, skal 

kommunen dekke utgifter til helsetjenester som personer bosatt i kommunen har mottatt i 

et annet EØS-land. Departementet har i forskrift 22. november 2010 nr. 1466 gitt 

nærmere bestemmelser om utgiftsdekningen.   

Tannhelsetjenesteloven   

Tannhelsetjenesteloven § 5-1 første ledd pålegger fylkeskommunen å dekke utgifter ved 

den offentlige tannhelsetjenesten. Begrepet "Den offentlige tannhelsetjenesten" er i 

tannhelsetjenesteloven § 1-1 tredje ledd avgrenset til å omfatte tannhelsetjeneste som 

utføres på gruppene som er nevnt i loven § 1-3, enten av fylkeskommunens ansatte 

tannleger eller av private tannleger som har inngått avtale med fylkeskommunen. Av 

tannhelsetjenesteloven § 5-1 andre ledd går det frem at pasientens utgifter til behandling 

som er utført i privat praksis etter avtale med fylkeskommunen, helt eller delvis skal 

dekkes av fylkeskommunen på samme måte som om tilbudet hadde vært gitt av 

fylkeskommunens ansatte tannleger. Utgifter til tannbehandling av voksne personer som 

ikke har rettigheter etter loven, forutsettes å bli dekket gjennom pasientens egenbetaling 

og eventuell stønad fra folketrygden.  

Fylkeskommunens ansvar for dekning av pasientens skyssutgifter etter 

tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd, er nærmere omtalt under punkt 5.19.3 om 

pasienttransport.  

Det fremgår av § 5-1 fjerde ledd at i den utstrekning helsetjenester som omhandlet i § 1-3 

gir rett til stønad etter forskrift fastsatt i medhold av folketrygdloven § 5-24 a, skal 

fylkeskommunen dekke utgifter til tannhelsetjenester som personer bosatt i fylket har 

mottatt i et annet EØS-land. Bestemmelsen er likelydende med bestemmelsen i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 11-1 sjette ledd. Departementet har i forskrift 22. november 2010 

nr. 1466 gitt nærmere bestemmelser om utgiftsdekningen. Av forskriften § 3 fremgår at 

det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling utført i andre EØS-land, når 

hjelpen gis til personer som omfattes av gruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første 

ledd bokstav a til d. Stønaden utbetales til pasienten og HELFO foretar et etterfølgende 

oppgjør med fylkeskommunen der vedkommende er bosatt.  

Staten yter rammetilskudd til delvis dekning av fylkeskommunens utgifter, jf. 

tannhelsetjenesteloven § 5-2. Tilskuddet fordeles gjennom inntektssystemet for 

kommunene og fylkeskommunene etter regler gitt av Kongen. Bestemmelsen ti lsvarer i 

hovedsak helse- og omsorgstjenesteloven § 11-5.  
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5.19.1.2 Departementets vurdering og forslag 

Grunnleggende prinsipper for finansiering  

De grunnleggende prinsippene for finansering av offentlige tannhelsetjenester ligger fast 

med oppgaveoverføringen fra fylkeskommunene til kommunene, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 11-1 første ledd og § 11-5. Det betyr at det finansielle 

ansvarsprinsipp og prinsippet om rammefinansiering legges til grunn. Finansieringen vil 

fortsatt bestå av rammetilskudd fra staten, kommunens egne skatteinntekter og 

pasientenes betaling av vederlag/egenbetaling i form av mellomlegg. Den delen av det 

fylkeskommunale rammetilskuddet som i dag går til tannhelsetjenester (om lag 4,6 

prosent) vil bli trukket ut fra rammetilskuddet til fylkeskommunene og fordelt på større 

og mer robuste kommuner etter nye kostnadsnøkler. Dette er imidlertid ikke en direkte 

følge av lovforslagene i dette høringsnotatet, men vil bli ivaretatt i forbindelse med 

planleggingen av virksomhetsoverdragelsen som skal skje i løpet av året før 

oppgaveoverføringen blir iverksatt. Hvordan fordelingen skal skje omtales derfor ikke 

nærmere her, jf. punkt 8.2.1.   

Kommunens ansvar for finansiering av fengselshelsetjeneste 

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-5 første ledd tredje punktum som 

lovfester en plikt for staten til å yte årlige tilskudd til kommuner hvor det ligger fengsler 

og hvor det følgelig er krav om fengselshelsetjeneste, er ny i forhold til 

tannhelsetjenesteloven. Samtidig kodifiserer og viderefører bestemmelsen det som har 

vært lagt til grunn når det gjelder fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester til 

innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. Kostnader til så vel tannhelsetjenester som 

kommunale helse- og omsorgstjenester finansieres av de respektive fylkeskommuner og 

kommuner gjennom et særskilt årlig tilskudd over statsbudsjettet. Se nærmere om 

finansiering av tannhelsetjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen under punkt 

5.9.10.  

Oppholdskommunens finansieringsansvar  

I likhet med helse- og omsorgstjenesteloven, bygger tannhelsetjenesteloven på 

oppholdsprinsippet og ikke bostedsprinsippet, jf. formuleringen "bor eller midlertidig 

oppholder seg" i tannhelsetjenesteloven §§ 1-1 og 2-1. Det vil bety at det er den 

kommunen der vedkommende oppholder seg som har ansvar for å sørge for og å dekke 

utgiftene til nødvendig tannhelsehjelp, herunder akutt tannhelsehjelp, til bestemte grupper 

i befolkningen. Det kan være aktuelt for eksempel i forbindelse med gjennomreise, ferie, 

pendling, studier eller institusjonsopphold.  

Forskriften til helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 andre ledd som omhandler 

utgiftsfordeling mellom oppholdskommunen og bostedskommunen, er begrenset til å 

gjelde refusjon for kommunale helse- og omsorgstjenester som ytes i forbindelse med 

opphold i institusjon. Forskriften slår fast at oppholdskommunen kan kreve refusjon av 

den kommunen som var oppholdskommunen forut for inntak i institusjonen, for så vidt 
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gjelder utgifter til plass i visse institusjoner, personlig assistanse mv. Forskriften omfatter 

ikke andre helsetjenester som ytes utenfor institusjon, som for eksempel utgifter til 

allmennlegetjenester, herunder kommunal legevakt, for skiturister i hyttekommuner. 

Forskriften § 2 omfatter blant annet utgifter til plass i institusjon med heldøgns helse- og 

omsorgstjenester for rusmiddelavhengige. Bestemmelsen må forstås slik at tilleggsutgifter 

i forbindelse med institusjonsoppholdet, for eksempel til tannbehandling, ikke kan kreves 

refundert fra hjemkommunen. Videre er det en stor andel personer med rusavhengighet 

fra andre fylker som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling i institusjoner som har 

avtale med regionale helseforetak. Disse har rettigheter til tannhelsehjelp under 

institusjonsoppholdet. Dette kan være særlig kostnadskrevende behandling som påfører 

oppholdskommunen merutgifter.  

Det finnes i dag ikke hjemmel i tannhelsetjenesteloven for å gi tilsvarende forskrift som 

pålegger pasientens bostedskommune å refundere utgifter til tannbehandling gitt under 

opphold i en annen kommune. Departementet legger til grunn at siden 2012 har tilskuddet 

til tannbehandling for rusavhengige personer blitt fordelt etter kostnadsnøkkelen i 

utgiftsutjevningen, og at beløpet utgjør en liten del av de samlede utgiftene for 

fylkeskommunene. Departementet anser det inntil videre ikke aktuelt å innføre en 

tilsvarende oppgjørsordning mellom kommuner for tannhelsetjenester. Som i dag vil det 

være opp til den enkelte kommune hvorvidt den vil søke å inngå avtale med pasientens 

hjemkommune om dekning av utgifter til tannhelsehjelp. Dette vil for eksempel kunne 

være aktuelt for kommuner hvor det ligger utdanningsinstitusjoner. Disse kommunene vil 

med oppgaveoverføringen kunne få ekstrautgifter til tannbehandling av 19- og 20-åringer 

som flytter dit fra andre kommuner for å studere.   

Dekning av utgifter til privat praksis  

Forholdet til privat tannhelsevirksomhet er nærmere beskrevet og drøftet under punkt 

5.11. Mens helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 tredje ledd omhandler kommunens 

dekning av "utgifter til privat praksis som drives etter avtale med kommunen", gjelder 

tannhelsetjenesteloven §§ 4-1 og 5-1 "pasientenes utgifter til behandling som er utført i 

privat praksis".  

Denne forskjellen i uttrykksmåte er gjennomtenkt og har sammenheng med at avtalene 

etter helse- og omsorgstjenesteloven i hovedsak dreier seg om at kommunen yter 

driftstilskudd til privat helsevirksomhet basert på tildeling av avtalehjemler og at 

pasienten vanligvis har rett til stønad til helsetjenester fra folketrygden. 

Fylkeskommunens avtaler med private tannleger gjelder i hovedsak avtaler om 

tjenestekjøp, og hvor pasienten som regel ikke har rett til stønad fra folketrygden til 

tannbehandlingen. Dette kommer klart til uttrykk i tannhelsetjenesteloven § 4-2, som 

gjelder tilfeller der fylkeskommunen ønsker å inngå "avtale med privatpraktiserende 

tannlege om behandling av prioriterte grupper […]."  

Etter departementets vurdering er dette en forskjell av reell betydning. Den eksisterende 

bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 tredje ledd vil derfor etter 

departementets syn ikke være tilstrekkelig dekkende for tannhelsetjenester utført av 



Side 193 av 301 

private tjenesteytere. Departementet foreslår på denne bakgrunn at bestemmelsen i 

tannhelsetjenesteloven § 4-1 første ledd videreføres, ved at den tas inn i § 11-1 tredje ledd 

som et nytt annet punktum.  

Kommunens ansvar for dekning av reiseutgifter for behandlingspersonell 

Det vises i sin helhet til departementets vurdering og forslag under punkt 5.16.1. Når det 

gjelder utgiftsdekning, vil forskrift 19. desember 2003 nr. 1728 om transport av 

behandlingspersonell bli endret slik at den får anvendelse på helsepersonell i den 

kommunale tannhelsetjenesten. 

Kommunens ansvar for dekning av utgifter til pasienttransport  

Det vises i sin helhet til departementets vurdering og forslag under punkt 5.19.3.  

Kommunens ansvar for å dekke behandlingsutgifter i andre EØS-land 

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 sjette ledd tilsvarer bestemmelsen 

i tannhelsetjenesteloven § 5-1 fjerde ledd. Bestemmelsen foreslås videreført uendret. Det 

betyr at bostedskommunen overtar fylkeskommunens ansvar for å dekke utgifter til 

tannbehandling for bestemte grupper (barn og unge, psykisk utviklingshemmede osv.) 

mottatt i annet EØS-land. Oppgaveoverføringen innebærer at HELFO utbetaler 

refusjonsbeløpet til pasienten og deretter foretar oppgjør med kommunen, i stedet for med 

fylkeskommunen.  

5.19.1.3 Forslag til lovregulering  

Departementet foreslår at det i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 tredje ledd tas inn 

et nytt annet punktum, slik at bestemmelsen lyder (endringer i kursiv):  

"Utgifter til privat praksis som drives etter avtale med kommunen, skal helt eller delvis 

dekkes av kommunen etter nærmere avtale mellom den privatpraktiserende og kommunen. 

Dersom pasientens utgifter til tannhelsetjenester helt eller delvis skal dekkes av kommunen, 

må den privatpraktiserende ha avtale med kommunen."   

Når det gjelder øvrige forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 i 

forbindelse med kommunens overtakelse av finansieringsansvaret for pasienttransport i 

tilknytning til tannbehandling, vises det til punkt 5.19.2.  

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  

5.19.1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  

De foreslåtte endringene i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 er i sin helhet en 

videreføring av gjeldende rett. Lovforslaget utvider i seg selv ikke kommunenes samlede 

finansieringsansvar i forhold til det finansieringsansvaret fylkeskommunen har i dag. 

Eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser av å lovfeste kommunens ansvar 

for dekning av utgifter til transport av behandlingspersonell, vil bli vurdert i forbindelse 

med forskriftsarbeidet etter at lovforslagene i dette høringsnotatet er vedtatt.  
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5.19.2 Vederlag for tannhelsetjenester  

5.19.2.1 Gjeldende rett  

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 første ledd gir kommunen en generell hjemmel til 

å kreve vederlag av pasient og bruker for hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, 

når dette følger av lov eller forskrift. Adgangen til å kreve vederlag gjelder også ved hjelp 

fra privat tjenesteyter som har avtale med kommunen. Bestemmelsen slår fast en plikt for 

den som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen til å betale vederlag når det 

følger av lov eller forskrift. Kommunen er ikke forpliktet til å kreve egenbetaling av 

pasient eller bruker selv om det er hjemmel for slik innkreving.  

Det følger av § 11-2 andre ledd at departementet i forskrift kan gi nærmere bestemmelser 

om vederlag for helse- og omsorgstjenester og stille krav om at det utstedes spesifisert 

regning til pasienten. Slik forskrift er fastsatt, jf. forskrift 16. desember 2011 nr. 1349 om 

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Forskriften gjelder ikke for 

egenandeler ved helsehjelp fra privatpraktiserende fastleger, fysioterapeuter og jordmødre 

som har avtale med kommunen. Her gjelder de egenandeler og skjermingsordninger som 

er fastsatt i forskrifter til folketrygdloven §§ 5-3, 5-4, 5-8 og 5-12.  

Tannhelsetjenesteloven  

Tannhelsetjenesteloven § 2-2 regulerer adgangen til å kreve vederlag for 

fylkeskommunale tannhelsetjenester. Forskriften omfatter både tilfeller der 

fylkeskommunen selv yter tannhelsehjelpen og tilfeller der behandlingen utføres av privat 

tannlege etter avtale med fylkeskommunen. Det følger av loven § 2-2 første ledd at 

mottakeren av hjelp i den offentlige tannhelsetjenesten skal betale vederlag når dette 

følger av forskrift fastsatt av departementet eller fylkeskommunen. Fylkeskommunen 

fastsetter betalingen for personer som den har vedtatt å gi et tannhelsetilbud til etter 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e.   

Det fremgår eksplisitt av tannhelsetjenesteloven § 2-2 andre ledd at det ikke kan kreves 

vederlag av grupper som nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a, b og 

c. Det betyr at barn og unge opptil 18 år, personer med psykisk utviklingshemming og 

grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har rett til gratis 

tannhelsehjelp fra fylkeskommunen. Det er imidlertid gjort et generelt unntak for 

kjeveortopedisk behandling (tannregulering). Mesteparten av kjeveortopedisk behandling 

utføres av privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi uten avtale med 

fylkeskommunen og det ytes stønad fra folketrygden til dekning av utgifter til 

behandlingen. Kostnader utover folketrygdens refusjonsbeløp må som regel dekkes av 

den enkelte pasient eller dennes pårørende. Henvisningen til grupper nevnt i bokstav a, b 

og c innebærer at 19- og 20-åringer ikke omfattes av det lovfestede fritaket for betaling av 

vederlag. Se nærmere om dette nedenfor.  
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Forskrift om vederlag i den offentlige tannhelsetjenesten 

Forskrift 24. mai 1984 nr. 1268 gir nærmere regler om adgangen til å kreve vederlag for 

tannhelsetjenester i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Her gis det kun en 

orientering om innholdet i forskriften av pedagogiske hensyn. Etter at forslagene til 

lovendringer i dette høringsnotatet er vedtatt av Stortinget, vil departementet sende på 

høring forslag til en ny forskrift om regulering av kommunens adgang til å kreve vederlag 

for tannhelsetjenester fra kommunen. 

Det følger av forskriften § 1 at personer som ikke går under tannhelsetjenesteloven § 1-3 

første ledd bokstav a til e, skal betale fullt vederlag etter departementets fastsatte takster 

inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider. Voksne som ikke omfattes av noen 

av disse gruppene og som tilbys tannbehandling av fylkeskommunen, må dermed dekke 

utgiftene selv.   

Forskriften § 2 innsnevrer retten til vederlagsfri tannbehandling som ellers følger av 

tannhelsetjenesteloven § 2-2 andre ledd. Det fremgår av § 2 første ledd at når grupper av 

eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har hatt institusjonsopphold 

eller pleie av hjemmesykepleien i sammenhengende 3 måneder eller mer, skal disse gis 

vederlagsfrie tannhelsetjenester, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, så 

lenge oppholdet eller pleien vedvarer. Departementet har i merknader til forskriften 

presisert at for at kravet til sammenhengende pleie av hjemmesykepleien skal være 

tilfredsstilt, må pleien ha skjedd minst en gang pr. uke over tre måneder eller mer.  

Dersom institusjonsoppholdet eller omsorgen ikke forventes å vare over 3 måneder, kan 

fylkeskommunen kreve vederlag for tannhelsetjenester som ytes i denne perioden, jf. 

forskriften § 2 andre ledd. Et unntak fra denne regelen følger av forskriften § 2 tredje 

ledd, hvor det fremgår at tannbehandling som har sammenheng med eller påvirker den 

sykdom pasienten er innlagt for eller får pleie for, skal ytes vederlagsfritt selv om 

institusjonsoppholdet eller pleien ikke har vart i 3 måneder.  

Selve retten til nødvendig tannhelsehjelp gjelder uavhengig av oppholdets lengde eller 

pleiens varighet. Hvorvidt en person har rett til vederlagsfri tannhelsehjelp eller ikke, 

beror imidlertid på om vilkårene i forskriften § 2 er oppfylt.   

Det vises til departementets vurdering av hva som ligger i vilkårene "grupper av eldre, 

langtidssyke og uføre", "institusjon" og "hjemmesykepleie" under punkt 5.9.6.  

Ungdom som fyller 19 eller 20 år i kalenderåret omfattes av tannhelsetjenesteloven § 1-3 

første ledd bokstav d, og har dermed ikke rett til gratis tannbehandling etter 

tannhelsetjenesteloven § 2-2 andre ledd. De har likevel rett til tannbehandling mot 

redusert vederlag. Det fremgår av forskriften § 3 at de ikke skal betale større vederlag enn 

25 prosent av departementets fastsatte takster inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske 

arbeider. For behandling som folketrygden gir hel eller delvis refusjon for, kan det kreves 

vederlag som under § 1.  

Når det gjelder andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere etter 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e, følger det av forskriften § 4 at 

fylkeskommunen fastsetter vederlagets størrelse som andel av departementets fastsatte 
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takster. Denne bestemmelsen praktiseres imidlertid slik at fylkeskommunen står fritt til å 

fastsette størrelsen på vederlaget.  

Av forskriften § 5 følger det at for kjeveortopedisk behandling og utgifter til 

kjeveortopedisk apparatur mv., kan det kreves vederlag som under § 1 av alle grupper av 

befolkningen.  

Vederlag for tannhelsetjenester i henhold til Stortingets budsjettvedtak og departementets 

retningslinjer  

I Kommunal- og regionaldepartementets Rundskriv H-16/05 er det presisert at pasienter i 

helseinstitusjoner som er finansiert direkte over offentlige budsjetter, har rett til 

vederlagsfrie tannhelsetjenester forutsatt at oppholdet i institusjonen har en varighet på 

minst tre måneder. Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter i Rundskriv I-12/2005 om 

økte midler til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere, at retten til vederlagsfrie 

tannhelsetjenester ved institusjonsopphold på minst tre måneder følger direkte av 

forskriften.  

I den grad personer med rusavhengighet omfattes av bestemmelsen i 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c, vil de ha rettigheter til vederlagsfri 

tannbehandling. Forutsetningen er at varigheten på institusjonsoppholdet eller omfanget 

av hjemmesykepleien oppfyller kravene i forskriften § 2. Rusreformen i 2004 innebar at 

rusavhengighet ble ansett som en sykdom og rusbehandling ble ansett som helsehjelp. 

Dersom pasienten er innlagt i helseinstitusjon for rusbehandling og i den forbindelse har 

behov for tannbehandling, vil pasienten likevel ha rett til gratis tannhelsehjelp uavhengig 

av oppholdets lengde, jf. forskriften § 2 tredje ledd.   

I henhold til Stortingets budsjettvedtak, som innholdsmessig er presisert i rundskriv, er 

fylkeskommunen gjennom rammefinansiering gitt i oppgave å yte vederlagsfrie 

tannhelsetjenester til mennesker med rusavhengighet utenfor helseinstitusjon og ved 

tilskuddsmidler til innsatte i fengsel. I Helse- og omsorgsdepartementets Rundskriv I-

2/2006 fremgår det at tannhelsetjenester som ytes innenfor det nye tilbudet til 

rusavhengige utenfor institusjon som mottar omsorgstjenester fra kommunen, skal være 

vederlagsfrie og at prinsippene i forskriften § 2 skal legges til grunn så langt det er mulig. 

I Helse- og omsorgsdepartementets Rundskriv I-4/2008 er det presisert at det skal gis 

gratis tannbehandling til innsatte i fengsel.   

5.19.2.2 Departementets vurdering og forslag  

Departementet presiserer at det må sondres mellom retten til tannhelsehjelp på den ene 

siden (jf. punkt 5.9) og retten til helt eller delvis vederlagsfri tannhelsehjelp på den andre 

siden.  

Spørsmålet er i hvilken grad adgangen til å kreve vederlag for kommunale 

tannhelsetjenester bør reguleres i lov eller forskrift.  

Utgangspunktet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 første ledd er at adgangen til 

å kreve vederlag av pasient eller bruker for kommunale helse- og omsorgstjenester må ha 

hjemmel i lov. Slik generell hjemmel er gitt i § 11-2 andre ledd, hvor det åpnes for at 
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departementet i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om vederlag mv. Egenandeler for 

kommunale helse- og omsorgstjenester er i all hovedsak regulert i forskrift og ikke på 

lovs nivå.  

Det samme utgangspunktet ble lagt til grunn for forslaget til tannhelsetjenestelov i Ot.prp. 

nr. 49 (1982-1983), hvor det var forutsatt at vilkår med hensyn til egenandeler skulle 

fastsettes av departementet. Det var i lovproposisjonen ikke antydet noe om hvilke 

grupper som eventuelt burde få rett til gratis tannhelsehjelp. Prinsippet om at 

tannbehandling til barn, ungdom og visse andre grupper skulle være gratis, ble imidlertid 

tatt inn i lovforslaget ved Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 49 (1982-1983). I 

komiteens merknader i Innst. O. nr. 86 (1982-1983) ble det fremhevet at:  

"Helt siden offentlig tannpleie ble innført, har prinsippet om systematisk fri behandling av 

barn vært en hjørnestein i norsk tannhelsepolitikk. Flertallet er derfor av den oppfatning at 

barn og ungdom fra 0-18 år bør ha fri tannbehandling. Flertallet er også av den oppfatning 

at de psykisk utviklingshemmede og bestemte grupper av eldre, uføre og langtidspasienter 

må sikres fri tannbehandling. På grunn av det system en i dag har for spesialisttjenester, for 

eksempel tannregulering, bør det i lovteksten gjøres unntak for mulig vederlag for slik 

behandling."  

Dette er bakgrunnen for at de nevnte persongruppenes rett til vederlagsfri tannbehandling 

er nedfelt direkte i tannhelsetjenesteloven § 2-2 andre ledd. Departementet kan imidlertid 

ikke se at det lenger er nødvendig eller hensiktsmessig med lovfesting av denne type 

forhold. I tråd med moderne lovgivningsteknikk bør detaljregulering av spørsmål knyttet 

til betaling av egenandeler skje i forskrift fremfor i lov. Hensynet til harmonisering tilsier 

at slike spørsmål i størst mulig grad bør reguleres i forskrift på samme måte som for 

andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Flyttingen av egenbetalingsreglene fra lov 

til forskrift innebærer ingen innsnevring av pasientenes rettigheter til helt eller delvis 

vederlagsfri tannhelsehjelp fra kommunen, klagemuligheter mv.  

Det vises til at forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 

inneholder regler om når kommunen kan, og ikke kan, kreve egenandel for tjenester i 

institusjon. Videre slår forskriften fast at det er opp til kommunen selv å fastsette regler 

for betaling av egenandel for praktisk bistand mv. Dette tilsvarer fylkeskommunens 

adgang til gjennom lokal forskrift å fastsette vederlag for tannhelsetjenester til andre 

grupper som den har vedtatt å prioritere (bokstav e). Departementet finner det naturlig at 

det fortsatt er fylkeskommunen selv som fastsetter vederlag for grupper som den velger å 

gi et tannhelsetilbud til. Dette følger av det finansielle ansvarsprinsippet. Denne adgangen 

behøver ikke fremgå av lov. Det er ikke nødvendig med endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 11-2 for å videreføre gjeldende rett når det gjelder vederlag for 

kommunale tannhelsetjenester.  

Uavhengig av om selve retten til hel eller delvis vederlagsfri tannhelsehjelp reguleres på 

lovs- eller forskriftsnivå, må det fastsettes utfyllende regler om betaling av vederlag i 

forskrift til helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2, på samme måte som det er gjort i dag 

både for tannhelsetjenester og andre helse- og omsorgstjenester. Departementet vil 

komme tilbake på et senere tidspunkt med forslag til nærmere regulering av vederlag for 

kommunale tannhelsetjenester som erstatning for dagens vederlagsforskrift. Et 
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høringsnotat med utkast til forskrift vil bli sendt på alminnelig høring når lovforslagene i 

det foreliggende høringsnotat er vedtatt av Stortinget.  

5.19.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

De nærmere vilkårene for rett til helt eller delvis vederlagsfri tannhelsehjelp fra 

kommunen vil bli regulert i forskrift, etter at forslag til forskrift har vært på offentlig 

høring. Eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser vil bli vurdert i 

forbindelse med forskriftsarbeidet.  

5.19.3 Pasienttransport til og fra den kommunale tannhelsetjenesten 

5.19.3.1 Gjeldende rett 

Spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven 

Det er de regionale helseforetakene som er tillagt ansvaret for å sørge for tilbud om 

transport av pasienter til undersøkelse og behandling i helse- og omsorgstjenesten, jf. 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd nr. 6. Dette gjelder både transport til 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Også den 

fylkeskommunale tannhelsetjenesten faller inn under begrepet "helse- og 

omsorgstjenesten", slik dette er definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav 

d. Før bestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd nr. 6 ble endret i 

forbindelse med ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra 1. januar 2012, 

stod det "kommune- og spesialisthelsetjenesten". Den endrede begrepsbruken innebærer 

imidlertid ikke at de regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for pasienttransport er 

utvidet til å omfatte fylkeskommunale tannhelsetjenester.  

Transportansvaret ivaretas i praksis gjennom selskapet Pasientreiser ANS som er eid i 

fellesskap av de fire regionale helseforetakene. Pasientreiser ANS samarbeider med 18 

pasientreisekontorer i landet som er lokalisert ved sine respektive helseforetak. 

Pasientreisekontorene har ansvar for reiseplanlegging, gjennomføring av reiser med 

rekvisisjon og saksbehandling av reiseregninger.   

Det er også de regionale helseforetakene som har finansieringsansvaret for 

pasienttransport til spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Finansieringsansvaret kommer til uttrykk i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 som 

gir pasienten og eventuell ledsager rett til dekning av nødvendige utgifter ved reise i 

forbindelse med helsetjeneste som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven og som dekkes 

av et helseforetak. Det samme gjelder helsetjenester som omfattes av folketrygdloven 

kapittel 5, herunder reise til familievernkontor og helsestasjon. Henvisningen til 

folketrygdloven kapittel 5 omfatter blant annet kommunale helsetjenester som 

allmennlegehjelp (fastlege), fysioterapi og jordmorhjelp samt andre helsetjenester som 

folketrygden er stønadspliktig for, som for eksempel tannlegehjelp. Det betyr at 

pasientens reiseutgifter i forbindelse med tannbehandling hos privatpraktiserende 

tannlege eller tannpleier og hvor behandlingen er refusjonsberettiget etter folketrygdloven 

§§ 5-6 og 5-6 a, dekkes av det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion.  
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Videre følger det av forskrift 4. juli 2008 nr. 788 om rett til dekning av utgifter ved 

pasienters reise for undersøkelse og behandling (syketransportforskriften) at pasienten har 

rett til dekning av reise til kjeveortoped innen pasientens bostedsregion dersom nærmeste 

kjeveortoped ikke tar imot nye pasienter. Av forskriften fremgår at utgiftsdekningen også 

omfatter pasientreise ved innleggelse og utskriving fra sykehjem. 

Stortinget har 19. juni 2015 vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 

første ledd som innebærer at departementet gis utvidet forskriftshjemmel for dekning av 

reise til kommunale helse- og omsorgstjenester, jf. Prop. 77 L (2014-2015) Endringer i 

pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser). Hensikten med 

lovendringen er å ta høyde for at kommunene er blitt pålagt nye oppgaver som følge av 

samhandlingsreformen, ved at disse er overført fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunene. Departementet har i tillegg fastsatt forskrift 25. juni 2015 nr. 793 om 

pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester 

(pasientreiseforskriften), hvor det er lagt til grunn at også utgifter ved reise til kommunale 

tilbud om døgnopphold ved behov for øyeblikkelig hjelp og kommunale tilbud om 

dialyse, skal dekkes etter den nye forskriften. Verken endringsloven eller forskriften har 

trådt i kraft. 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helse- og omsorgstjenesteloven ingen særskilte bestemmelser som pålegger kommunen 

ansvar for å sørge for pasienttransport i forbindelse med tjenester som er omfattet av 

loven, eller for å finansiere slike pasientreiser.  

Tannhelsetjenesteloven  

Som det fremgår ovenfor, omfattes som hovedregel ikke pasientens reise til og fra 

fylkeskommunale tannhelsetilbud av de regionale helseforetakenes sørge for ansvar og 

finansieringsansvar. Tannhelsetjenesteloven har heller ingen bestemmelser som pålegger 

fylkeskommunen å sørge for selve pasienttransporten i tilknytning til tannbehandling som 

utføres i regi eller på vegne av fylkeskommunen. Det følger likevel av 

tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd at fylkeskommunen skal dekke skyssutgifter for 

pasienter som omfattes av gruppene i § 1-3 og som søker tannhelsehjelp i den offentlige 

tannhelsetjenesten. Hvor stor del av skyssutgiftene som skal dekkes, bestemmes derimot 

av den enkelte fylkeskommune. Slike bestemmelser må fastsettes i forskrift, jf. punkt 

5.7.2 om forvaltningslovens anvendelse. Fylkeskommunens ansvar for dekning av 

reiseutgifter omfatter også tilfeller der pasienten mottar nødvendig tannhelsehjelp hos 

privat tannlege med avtale med fylkeskommunen.  

Departementet har innhentet opplysninger fra fylkeskommunene om praktiseringen av 

bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd. Enkelte fylkeskommuner dekker 

ikke skyssutgifter ved reise til og fra tannklinikk. Dette begrunnes med at reiseutgiftene 

er lave, ettersom avstandene til tannklinikk er kort. Mange fylkeskommuner stiller krav 

om at skyssutgifter kun dekkes til nærmeste tannklinikk/behandlingssted, og at 

transporten må skje på billigste måte. Flere fylkeskommuner dekker reiseutgifter over et 
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visst beløp. Alternativet er kilometergodtgjørelse i de tilfeller det ikke er relevant å 

benytte kollektivtransport. De fleste fylkeskommuner dekker ikke reiseutgifter for 19- og 

20-åringer i forbindelse med undersøkelse og behandling. Eksempler på slike lokalt 

fastsatte forskrifter som er kunngjort i Norsk Lovtidend, er forskrift 15. desember 2010 

nr. 1838 fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og forskrift 22. november 2008 nr. 1683 

fra Vest-Agder fylkeskommune.  

5.19.3.2 Departementets vurdering og forslag  

I motsetning til fylkeskommunale tannhelsetjenester, er både sørge for ansvaret og 

finansieringsansvaret for pasienttransport i forbindelse med kommunale helse- og 

omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester i dag hovedsakelig forankret hos de regionale 

helseforetakene. Her følges det finansielle ansvarsprinsipp. Det finnes derfor ingen 

bestemmelser i helse- og omsorgstjenesteloven om dette. Verken fylkeskommunen eller 

andre offentlige instanser har ansvar for å sørge for pasienttransport i forbindelse med 

fylkeskommunale tannhelsetilbud, men finansieringsansvaret for slik transport er lagt til 

fylkeskommunen.  

Spørsmålet er hvordan ansvaret for pasienttransport i tilknytning til kommunens 

tannhelsetilbud bør reguleres. I Oppgavemeldingen er det gitt en omtale av oppgaver og 

områder som vurderes i egne prosesser. Dette er prosesser som berører ansvarsdelingen 

mellom forvaltningsnivåene, men som ikke nødvendigvis følger kommunereformens 

tidsløp. Under omtalen av finansieringsansvaret for pasienttransport fremgår at det tas 

sikte på ikrafttredelse av forenklinger og andre endringer i pasientreiseordningen i 2016. 

Videre heter det i meldingen, jf. punkt 4.4.2 side 28:  

"Ut fra prinsippet om at den som utløser en kostnad i størst mulig grad bør ha 

finansieringsansvaret, bør det vurderes om man skal overføre deler av ansvaret for 

pasienttransporten til kommunene. Pasienttransport for primærhelsetjenesten vil bli vurdert 

overført til kommunene når forenklingen av pasienttransporten er gjennomført." 

Forenklingen av pasientreiseordningen går i hovedsak ut på at flere søknader fra pasienter 

om reiserefusjon skal behandles elektronisk og at utgifter som hovedregel skal refunderes 

etter en standardsats per kilometer. Dette er en forenklingsreform som må gjennomføres 

og være på plass før man vurderer endringer i finansieringsansvaret. Vurdering av en 

eventuell ansvarsoverføring til kommunene etter at forenklingen av pasientreiseordningen 

er gjennomført, vil tidligst skje i 2017.  

På bakgrunn av retningen som er gitt i Oppgavemeldingen finner ikke departementet i 

dette høringsnotatet grunnlag for å foreslå at ansvaret for pasienttransport ved kommunale 

tannhelsetjenester bør forankres hos de regionale helseforetakene, slik det er gjort for 

andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Spørsmålet om eventuell fremtidig 

regulering av sørge for ansvar for pasientreiser ved kommunale tannhelsetjenester, må ses 

i sammenheng med en eventuell overføring av ansvaret for pasienttransport for 

kommunale helse- og omsorgstjenester fra de regionale helseforetakene til kommunene.  

Departementet foreslår å videreføre innholdet i dagens bestemmelse i 

tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd som pålegger fylkeskommunen 

finansieringsansvar for pasienttransport, slik at kommunen får en tilsvarende plikt. Dette 
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nødvendiggjør lovendringer. Departementet foreslår derfor at det tas inn en bestemmelse i 

helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 som et nytt fjerde ledd med tilsvarende innhold 

som tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd. Departementet anser det hensiktsmessig at 

det er kommunen selv som fastsetter lokale forskrifter om beregning mv. av 

utgiftsdekningen, på samme måte som fylkeskommunen gjør i dag. Tidligere lokale 

forskrifter som er fastsatt av fylkeskommunen om dekning av skyssutgifter i forbindelse 

med tannbehandling, vil ikke være bindende for kommunen. Det forutsettes imidlertid at 

kommunen fastsetter egne forskrifter om dekning av skyssutgifter, basert på lokale 

forhold.  

5.19.3.3 Forslag til lovregulering  

Departementet foreslår at det tas inn en bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 

11-1 som et nytt fjerde ledd med følgende ordlyd:  

"Kommunen skal gi forskrift om dekning av reiseutgifter for pasienter som får tilbud om 

tannhelsetjenester etter § 3-2 b."   

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10. 

5.19.3.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om at kommunen skal ha finansieringsansvaret for pasienttransport i forbindelse 

med tannhelsetjenester er en videreføring av gjeldende rett og det ansvaret som i dag 

påhviler fylkeskommunen etter tannhelsetjenesteloven. Forslaget innebærer ikke at 

kommunen pålegges plikt til å sørge for pasienttransport når det gjelder tannhelsetjenester 

som den har ansvar for å tilby. Kommunen får med andre ord ikke et planleggings- og 

samordningsansvar knyttet til den praktiske utføringen av slik transport, slik de regionale 

helseforetakene er pålagt. Forslaget antas ikke å medføre økonomiske og administrative 

konsekvenser. Reiseavstanden til nærmeste tannklinikk blir ikke uten videre lengre og 

utgiftene større som følge av at ansvaret for utgiftsdekningen overføres til kommunalt 

nivå.  

5.19.4 Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. for tannhelsetjenester  

5.19.4.1 Gjeldende rett  

Tannhelsetjenesteloven § 5-3 omhandler plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. 

Bestemmelsen er utformet som en fullmaktsbestemmelse som gir departementet 

myndighet til å gi forskrift om føring av atskilte regnskaper, stille krav til fordeling av 

inntekter og utgifter, regulering av overskudd, kontrollsystemer, informasjon og andre 

krav som er nødvendige for å unngå kryssubsidiering mellom tannhelsetjenester som 

fylkeskommunen tilbyr personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og voksne 

der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud, og tjenester som tilbys i konkurranse 

med private tjenesteytere (økonomisk aktivitet). Det er gitt nærmere regler i forskrift 19. 

desember 2014 nr. 1820 om krav til føring av atskilte regnskaper mv.  

Disse reglene trådte i kraft 1. januar 2015. Formålet er å pålegge fylkeskommunen plikt 

til å iverksette tiltak for å unngå ulovlig statsstøtte i form kryssubsidiering. Med 

"kryssubsidiering" menes tilfeller der fylkeskommunen anvender offentlige midler til å 
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subsidiere tannhelsetjenester som ytes til pasienter mot betaling, slik at fylkeskommunen 

oppnår en konkurransemessig fordel i forhold til private tjenesteytere. Offentlig støtte i 

form av rammetilskudd fra staten gis for at fylkeskommunen skal løse sine lovpålagte 

oppgaver. I prinsippet skal fylkeskommunen ikke anvende disse midlene til å subsidiere 

tjenester som ikke er lovpålagte. Dette gjelder i områder der det er private tjenesteytere 

og dermed et marked for tannhelsetjenester. Subsidieringen kan medføre at 

fylkeskommunen kan tilby tjenester til voksne til en lavere pris enn hva private har 

mulighet til.  

Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 5-3 må ses i sammenheng med bestemmelsen i § 

1-3 tredje ledd andre punktum, som gir hjemmel for at departementet kan gi forskrift om 

at fylkeskommunen skal sørge for å tilby tannhelsetjenester til voksne pasienter mot 

betaling i områder av fylket der det ikke foreligger annet tilstrekkelig t ilbud. 

Departementet kan også fastsette forskrift om pliktens varighet og geografiske omfang. 

Nærmere bestemmelser er fastsatt i forskriften om krav til føring av atskilte regnskaper 

mv. I områder av fylket hvor det ikke finnes private tjenesteytere eller er veldig få, vil 

fylkeskommunen kunne yte subsiderte tannhelsetjenester til voksne. Forutsetningen er at 

kravene som følger av EØS-reglene om tjenester av allmenn økonomisk interesse (SGEI) 

er oppfylt.     

Lovendringene og forskriften som nevnt over har sin bakgrunn i en avgjørelse fra EFTA 

Surveillance Authority (ESA) av 12. mars 2014 (113-14-COL), hvor ESA la til grunn at 

finansiering av tannhelsetjenester til voksne uten rettigheter etter tannhelsetjenesteloven 

er i strid med EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte. Lovendringene er nærmere omtalt 

i Prop. 16 L (2014-2015) Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå 

kryssubsidiering).   

5.19.4.2 Departementets vurdering og forslag 

Reglene som er beskrevet ovenfor er utformet med tanke på fylkene som geografisk 

relativt store enheter, med forskjellige distrikter innenfor det enkelte fylke med ulik 

befolkningstetthet og varierende markedsgrunnlag for etablering av private 

tannhelsetjenester. Trolig vil overføring av ansvaret for tannhelsetjenester til mindre 

enheter kunne redusere mulig risiko for kryssubsidiering siden pliktsubjektet (støttegiver) 

da vil være den enkelte kommune. I mange små kommuner er det ikke noe marked for 

private tjenesteytere. Reglene vil derfor kunne få mindre betydning i praksis, for 

eksempel for enkelte sentrale kommuner i Finnmark. Reglene vil likevel fortsatt ha 

betydning for større kommuner som både kan ha sentrum og periferi. Departementet 

mener derfor at reglene bør videreføres uendret, slik at kommunen pålegges de plikter 

som fylkeskommunen i dag har. Forslaget krever lovendring siden helse- og 

omsorgstjenesteloven ikke inneholder tilsvarende bestemmelse i dag.  

5.19.4.3 Forslag til lovregulering  

Departementet foreslår at det tas inn en ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 11-6, med følgende ordlyd:  

"§ 11-6 (Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. for tannhelsetjenester)  
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Departementet kan gi forskrift om føring av atskilte regnskaper, krav til fordeling av 

inntekter og utgifter, regulering av overskudd, kontrollsystemer, informasjon og andre krav 

som er nødvendige for å unngå kryssubsidiering mellom tannhelsetjenester som kommunen 

tilbyr der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud, og tjenester som tilbys i konkurranse 

med private tjenesteytere." 

5.19.4.4 Økonomiske og administrative konsekvenser   

Forslaget er i sin helhet en videreføring av gjeldende rett og har ikke økonomiske og 

administrative konsekvenser. Kommunene pålegges ikke større plikter enn det 

fylkeskommunen har i dag.  

5.19.5 Særlig om finansiering av spesialisttannhelsetjenester 

Dette punktet må sees i sammenheng med punkt 5.3.3 som gir en beskrivelse av 

utviklingstrekk, herunder knyttet til personell, organisering, klinikkstruktur og de 

regionale odontologiske kompetansesentrene. Videre er det gitt en omtale og vurdering av 

ansvaret for tilgjengelige spesialisttannhelsetjenester under punkt 5.8.3. Under punkt 

5.22.3 behandles spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelsen, herunder spørsmål om 

fremtidig eierforhold og drift av de regionale odontologiske kompetansesentrene, mulige 

interkommunale samarbeidsmodeller mv.   

Det vises til omtalen av Oppgavemeldingen og Stortingets behandling av denne under 

punkt 5.2. I Oppgavemeldingen ble det foreslått at også ansvaret for 

spesialisttannhelsetjenester, inkludert de regionale odontologiske kompetansesentrene, 

overføres til kommunen. Begrunnelsen for forslaget er at tannlegespesialister i hovedsak 

samarbeider med allmenntannleger når det gjelder diagnostikk, behandling, råd og 

veiledning samt hospitering. Kompetansesentrene driver opplæring, fagutvikling, etter- 

og videreutdanning og praksisnær forskning i samarbeid med blant annet tannklinikker og 

spesialistmiljøer.  

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen har i Innst. 333 S (2014-2015) blant annet 

følgende merknad til forslaget:  

"Regjeringen må vurdere tiltak som legger til rette for å videreføre 

kompetansemiljøene i regionale kompetansesentre og i spesialisthelsetjenesten."  

 

Regionale kompetansesentre og offentlige spesialistklinikker vil bli viktige miljøer for 

fagstøtte til den kommunale tannhelsetjenesten. En forutsetning for å videreutvikle 

spesialist-/kompetansemiljøene er at disse får henvist tilstrekkelig antall pasienter. 

Ressurser og flerfaglighet av spesialister er en forutsetning for rådgivning og veiledning, 

for muligheten for allmenntannleger til å hospitere, for kunnskapsutvikling/forskning og 

for deltakelse i praksisdelen av spesialistutdanningen av tannleger. Praksisdelen er 

avhengig av tilstrekkelig antall henviste pasienter med en type sykdom mv. i munn, kjeve 

og tenner som egner seg i spesialistutdanningen. Så lenge allmenntannhelsetjenester og 

spesialisttannhelsetjenester organiseres og finansieres av samme arbeidsgiver, kan 

kommunen styre bruken av kompetansesentrene/spesialistmiljøene og spesialistenes 

samarbeid med allmenntannlegene. Det gis i dag tilskudd over statsbudsjettet til 
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kompetansesentrenes virksomhet knyttet til rådgivning/veiledning, hospitering, 

etterutdanning, spesialistutdanning og forskning.  

Utgangspunktet er at generalistkommuneprinsippet legges til grunn for forslagene i dette 

høringsnotatet. Det vil si at hver enkelt kommune får lovpålagt ansvar for å sørge for 

både allmenntannhelsetjenester og spesialisttannhelsetjenester. Videre legges det 

finansielle ansvarsprinsipp til grunn. Det betyr at kommunen som følge av sørge for 

ansvaret for disse tjenestene også har ansvaret for å finansiere tjenestene. I tillegg legges 

prinsippet om økonomisk rammestyring til grunn, hvilket innebærer at midler for å 

oppfylle ansvaret fordeles gjennom rammetilskuddet til den enkelte kommune. I 

forbindelse med virksomhetsoverdragelsen legges det til grunn at eierforhold og drift av 

fylkeskommunale tannklinikker med spesialister og de regionale odontologiske 

kompetansesentrene, forankres hos den kommune der klinikken/kompetansesenteret er 

etablert. Det forutsettes at spesialistfunksjoner ivaretas i samarbeid med kommuner som 

ikke har egne klinikker/øvrige kommuner som geografisk hører til kompetansesenterets 

dekningsområde.  

Spørsmålet er om rammefinansiering av spesialisttannhelsetjenester bidrar til å sikre 

videreutvikling av kompetansesentrene/spesialistmiljøene slik at disse får tilstrekkelig 

pasientgrunnlag. Et alternativ er et særskilt statlig tilskudd direkte til kommuner som 

drifter kompetansesentre/klinikker med tannlegespesialister. Rammefinansiering 

innebærer at den enkelte kommune står fritt til å velge hvem de vil kjøpe tjenester fra 

eller inngå avtale med, og sidestiller private og offentlige leverandører. Særskilt tilskudd 

til kommuner med spesialistklinikker/kompetansesentre vil gi insentiver for disse 

kommunene til å videreutvikle spesialisttannhelsetjenestene og tilby slike tjenester til 

kommuner som ikke har tilgang på spesialister. Samtidig vil et særskilt tilskudd innebære 

at det må gjøres et uttrekk av rammetilskuddet til kommunene og midlene som gis som 

tilskudd til spesialistvirksomhet ved kompetansesentrene.   

Etter at forslagene til lovendringer i dette høringsnotatet er behandlet av Stortinget, vil 

departementet igangsette et arbeid for å utrede hvordan fagmiljøene knyttet til 

spesialisttannhelsetjenester, inkludert de regionale odontologiske kompetansesentrene, 

kan ivaretas ved overføring til kommunen. 

5.20 Forskjellige bestemmelser 

Kapittel 12 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder forskjellige bestemmelser. Blant 

disse er særlig reglene om taushetsplikt og statlig tilsyn relevante for tannhelsetjenesten.  

5.20.1 Taushetsplikt  

5.20.1.1 Gjeldende rett 

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 første ledd slår fast at 

taushetspliktreglene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 e kommer til anvendelse for "enhver 

som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven". Taushetsplikten etter 

forvaltningsloven gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, 
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uavhengig av utdanning og arbeidsoppgaver. I tillegg gjelder taushetspliktreglene i 

helsepersonelloven kapittel 5 direkte for autorisert helsepersonell og annet personell som 

yter helsehjelp. Videre følger det av helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1 at 

helsepersonellovens regler om taushetsplikt gjelder tilsvarende for alt personell som yter 

helse- og omsorgstjenester etter denne loven. Bestemmelsen har betydning for personell 

som yter omsorgstjenester (tidligere sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven av 1991), 

det vil si tjenester som ikke regnes som "helsehjelp" etter helsepersonelloven.  

Dette betyr at det er et tosporet system for lovfestet taushetsplikt for offentlig ansatt  

personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten; en yrkesmessig 

(profesjonsbestemt) taushetsplikt etter helsepersonelloven og en forvaltningsmessig 

taushetsplikt etter forvaltningsloven. Personellet vil i mange tilfeller være underlagt 

begge regelsett. Som hovedregel skal den yrkesmessige taushetsplikten etter 

helsepersonelloven følges i slike situasjoner. I og med at de fleste ansatte i kommunens 

helse- og omsorgstjeneste vil være omfattet av helsepersonellovens 

taushetspliktsbestemmelser via henvisningen i helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1, har 

skillet mellom forvaltningsmessig og yrkesbestemt taushetsplikt mindre betydning enn 

tidligere.  

Forvaltningslovens taushetsregler vil likevel ha selvstendig betydning for ansatte som 

ikke er omfattet av helsepersonellovens taushetspliktregler. Dette kan være aktuelt for 

personell som ikke yter helse- og omsorgstjenester, men som utfører administrative 

oppgaver i kommunen som innebærer behandling av personopplysninger. Et eksempel på 

dette kan være saksbehandlere som arbeider ved kommunens bestiller-/utførerkontor. 

Bestemmelsene om taushetsplikt i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 har derfor først 

og fremst selvstendig betydning for ansatte som ikke har taushetsplikt etter 

helsepersonelloven.   

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 andre ledd innebærer en 

innstramming i forhold til taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13. Det betyr at også 

opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, 

yrke, bopel og arbeidssted er underlagt taushetsplikt. Opplysning om oppholdssted kan 

likevel gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til helse- og omsorgstjenesten å gi 

slik opplysning. 

Spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 inneholder regler om taushetsplikt som i hovedsak 

tilsvarer reglene i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen bestemmelser om taushetsplikt. 

Forvaltningsloven gjelder i utgangspunktet for fylkeskommunens virksomhet etter 

tannhelsetjenesteloven, jf. punkt 5.7.2. Taushetspliktreglene i forvaltningsloven §§ 13 flg. 

gjelder derfor uavkortet for enhver som yter tjenester eller arbeid for fylkeskommunen 

som forvaltningsorgan. Den forvaltningsmessige taushetsplikten gjelder ikke for private 

tjenesteytere som utfører tannhelsetjenester på vegne av fylkeskommunen etter avtale. 

Dette fordi private tannklinikker ikke kan regnes som "forvaltningsorgan" i 

forvaltningslovens forstand. I likhet med personell ansatt i kommuneadministrasjonen 
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som ikke yter helse- og omsorgstjenester, omfattes ikke administrativt personell i 

fylkeskommunen av taushetsreglene i helsepersonelloven.  

Da tannhelsetjenesteloven ble vedtatt i 1983, inneholdt loven en bestemmelse i § 6-4 om 

taushetsplikt for personer tilknyttet den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. 

Bestemmelsen ble opphevet i 1986. Bakgrunnen for endringen var de nye bestemmelsene 

om taushetsplikt som ble tatt inn i forvaltningsloven i 1977, jf. Ot.prp. nr. 2 (1985-86) 

Om lov om endringer i særlovgivningen om taushetsplikt (tilpassing til 

forvaltningsloven). Begrunnelsen for opphevingen var at de persongruppene som var 

dekket av taushetsplikt etter bestemmelsen i praksis også ville være dekket av 

bestemmelsene om yrkesmessig taushetsplikt for helsepersonell og av forvaltningsloven, 

og at bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven derfor ikke lenger var nødvendig.    

5.20.1.2 Departementets vurdering og forslag 

Departementet legger til grunn at en innpasning av tannhelsetjenester i helse- og 

omsorgstjenesteloven vil medføre en skjerpet forvaltningsmessig taushetsplikt for 

personell ansatt i den kommunale tannhelsetjenesten i forhold til hva som gjelder for 

fylkeskommunens ansatte i dag. Det vises til bestemmelsen i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 12-1 andre ledd som utvider taushetsplikten til å gjelde 

opplysninger om personlige forhold som er unntatt fra taushetsplikten etter 

forvaltningsloven § 13 andre ledd.  

Innpasningen av tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven vil særlig få 

betydning for ansatte i kommunen som ikke er underlagt yrkesbestemt taushetsplikt etter 

helsepersonelloven. Dette gjelder blant annet personale som utfører rent administrative 

oppgaver innenfor tannhelsetjenesten som innebærer behandling av personopplysninger, 

for eksempel i forbindelse med innkalling av barn og unge til regelmessige 

tannhelseundersøkelser. Disse vil bli pålagt en strengere taushetsplikt enn hva de har i 

dag etter forvaltningsloven. På samme måte vil taushetspliktreglene i helse- og 

omsorgstjenesteloven ha selvstendig betydning i situasjoner der tannhelsepersonell i 

kommunen ikke yter tannhelsehjelp, men utfører rent administrativt arbeid.  

5.20.1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget vil generelt medføre at personell ansatt i den kommunale tannhelsetjenesten 

som allerede er underlagt en forvaltningsmessig taushetsplikt etter forvaltningsloven, vil 

få en skjerpet taushetsplikt når helse- og omsorgstjenesteloven gis anvendelse. 

Departementet legger til grunn at det i liten grad vil være aktuelt å yte tannhelsehjelp for 

personell som ikke er autorisert helsepersonell. Det er derfor et fåtall som vil bli omfattet 

av den yrkesbestemte taushetsplikten i helsepersonelloven gjennom henvisningen i helse- 

og omsorgstjenesteloven § 2-1. Forslaget antas på denne bakgrunn ikke å ha økonomiske 

og administrative konsekvenser.   



Side 207 av 301 

5.20.2 Statlig tilsyn  

5.20.2.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Fylkesmannens tilsyn med den kommunale helse- og omsorgstjenesten er regulert i helse- 

og omsorgstjenesteloven § 12-3. Tilsynsbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven 

er utformet i samsvar med de generelle tilsynsreglene i lov 25. september 1992 nr. 107 

om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 10A. Reglene i 

kommuneloven kapittel 10A gir felles regler om rammer, prosedyrer og virkemidler for 

statlig tilsyn med kommunesektoren. Reglene har som formål å gjøre statens tilsyn med 

kommunene mer oversiktlig, enhetlig og forutsigbart. Det er i loven forutsatt at det er 

fylkesmannen som har tilsynsmyndighet. Kommuneloven fastsetter hvordan tilsynet skal 

gjennomføres, mens man må gå til den enkelte særlov for å finne hvilke områder i den 

aktuelle loven det kan føres tilsyn med. Kommunelovens tilsynssystem kommer i 

hovedsak til anvendelse på de såkalte "kommunepliktene" og ikke på aktørplikter som 

påhviler enkeltpersoner, for eksempel etter helsepersonelloven.     

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 første ledd fremgår at fylkesmannen skal føre 

tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til 10 og 

§§ 11-2, 11-3 og 11-4. Av § 12-3 andre ledd fremgår at kommuneloven kapittel 10A skal 

gjelde tilsvarende for tilsynsvirksomheten etter første ledd. Det er gjort unntak for 

bestemmelsen i kommuneloven § 60d som gir fylkesmannen hjemmel for å gi pålegg til 

kommunen eller fylkeskommunen om å rette forhold som er i strid med bestemmelser  i 

lover på det aktuelle sektorområdet. I stedet er det gitt en særregel om at Statens 

helsetilsyn kan gi pålegg etter helsetilsynsloven § 5.  

Tannhelsetjenesteloven  

Tilsyn med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er i dag regulert både i 

tannhelsetjenesteloven og i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og 

omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven). Sistnevnte lov regulerer tilsyn både med den 

offentlige tannhelsetjenesten som sådan og med tannhelsepersonell som arbeider i 

fylkeskommunen samt privatpraktiserende tannhelsepersonell. Helsetilsynsloven er 

nærmere omtalt nedenfor.  

Det følger av tannhelsetjenesteloven § 4-1 tredje ledd at fylkestannlegen fører tilsyn med 

privatpraktiserende tannleger som har avtale med fylkeskommunen. Bakgrunnen for 

denne bestemmelsen er beskrevet i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 49 (1982-1983) 

kapittel 8: 

"Tilsyn med iverksettelsen av godkjente planer og bruken av statlige tilskudd er en statlig 

oppgave. Departementet vil vurdere hvordan slike tilsynsoppgaver best kan gjennomføres. 

Tannhelsetjenesten har et omfang som ligger nær opp til den kommunale legetjenesten, slik 

at så vel faglige som økonomiske tilsynsbehov foreligger. Det føres i dag ikke faglig, 

offentlig tilsyn med den private del av tannhelsetjenesten. Departementet foreslår at slikt 
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tilsyn innføres f. eks. med de private tannleger som inngår avtaler med fylkeskommunene 

om behandling av prioriterte grupper." 

Videre er det gitt bestemmelser om tilsyn og veiledning overfor fylkeskommunene i 

tannhelsetjenesteloven § 6-2. Av § 6-2 første ledd fremgår at Statens helsetilsyn skal føre 

tilsyn med at fylkeskommunene fremmer tannhelsetjenestens formål på forsvarlig og 

hensiktsmessig måte, og se til at lover og forskrifter for tannhelsetjenesten blir kjent og 

overholdt. Det følger av § 6-2 andre ledd at Statens helsetilsyn eller den det gir 

myndighet, uten hinder av taushetsplikt, kan kreve opplysninger om tannhelsetjenesten i 

fylkeskommunen og dens pasienter som er påkrevd for oversikt, kontroll og tilsyn. Det 

foretas inspeksjon og undersøkelser også av journal og opptegnelser mv. Etter § 6-2 tredje 

ledd har Statens helsetilsyn adgang til å pålegge fylkestannlegen å utføre tilsynsoppgaver 

som nevnt i første og andre ledd på vegne av helsetilsynet. Statens helsetilsyn kan 

forelegge innhentede opplysninger for sakkyndige til uttalelse, jf. § 6-2 fjerde ledd.   

Både bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 4-1 tredje ledd og § 6-2 tredje ledd som 

tillegger fylkestannlegen en rolle i tilsynet med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, 

må ses i sammenheng med at kapittel 3 i tannhelsetjenesteloven tidligere inneholdt en 

rekke administrative og organisatoriske bestemmelser med blant annet krav til 

fylkestannlege og tannhelsedistrikter med distriktstannleger som ledere. Disse 

bestemmelsene ble opphevet ved en lovendring i 2003 fordi bestemmelser om intern 

organisering, ledelse og administrering ble ansett som overflødige, jf. Ot.prp. nr. 54 

(2001-2002) Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 

kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot 

kommunesektoren m.v.) punkt 4.5.2.4 side 12.  

Ved opphevingen av det lovfestede kravet om fylkestannlege, ble imidlertid hverken 

spørsmålet om fylkestannlegens tilsyn med privat tannhelsevirksomhet som har avtale 

med fylkeskommunen eller Statens helsetilsyn sin adgang til å pålegge fylkestannlegen å 

utføre tilsyn på helsetilsynets vegne, drøftet i forarbeidene til endringsloven. Det er uvisst 

hvorfor bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven § 4-1 tredje ledd og § 6-2 tredje ledd har 

blitt stående uendret.  

Lovfesting av egne bestemmelser om tilsyn i tannhelsetjenesteloven § 4-1 tredje ledd og § 

6-2 må også ses i lys av at tannhelsetjenesteloven ble vedtatt og iverksatt før 

helsetilsynsloven. Bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven § 6-2 korresponderer langt på 

vei med tidligere tilsynsbestemmelser i kommunehelsetjenesteloven av 1982, som ikke 

ble videreført i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Helsetilsynsloven  

I forbindelse med behandlingen av forslaget til ny lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester i Prop. 91 L (2010-2011), ble det vedtatt endringer i helsetilsynsloven. 

Myndigheten til å føre regionalt tilsyn med helsetjenesten ble overført fra Helsetilsynet i 

fylket til fylkesmannen fra 1. januar 2012. Helsetilsynet i fylket opphørte dermed som 

egen forvaltningsinstans, men er en integrert del av fylkesmannsembetet. Fra 1. januar 

2012 er det én felles tilsyns- og klageinstans for alle helse- og omsorgstjenester og alt 



Side 209 av 301 

helsepersonell. Endringen i helsetilsynsloven innebærer at fylkesmannen fra samme 

tidspunkt også er regional tilsynsmyndighet overfor den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten, selv om dette ikke fremgår av eksisterende tilsynsbestemmelser i 

tannhelsetjenesteloven.  

Helsetilsynsloven § 1 første ledd slår fast at Statens helsetilsyn har det overordnede 

faglige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i landet. Fylkesmannen er tillagt myndighet 

til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og er da direkte underlagt Statens 

helsetilsyn, jf. helsetilsynsloven § 1 fjerde ledd. Det betyr at Statens helsetilsyn kan 

instruere fylkesmannen som regional tilsynsinstans i enkeltsaker. Slik instruksjonsrett kan 

være nødvendig for å sikre riktig og lik behandling av saker på landsbasis.  

Oppgavene til Statens helsetilsyn og fylkesmannen er nærmere definert i 

helsetilsynsloven § 2. I § 2 første ledd fremgår at fylkesmannen skal føre tilsyn med 

"helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket  

som yter helse- og omsorgstjenester". I forbindelse med tilsynet skal fylkesmannen blant 

annet gi veiledning som medvirker til at befolkningens behov for helse- og 

omsorgstjenester blir dekket. Fylkesmannen skal i tillegg holde Statens helsetilsyn 

orientert om forholdene i helse- og omsorgstjenesten i fylket og om forhold som innvirker 

på disse, jf. § 2 tredje ledd.  

Tilsyn med helsepersonell utløses som regel av en hendelse som medfører at 

Fylkesmannen får informasjon om mulige uregelmessigheter gjennom anmodninger om 

vurdering av mulig pliktbrudd etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4, eller på annen 

måte. Fylkesmannen skal informere Statens helsetilsyn om forhold som tilsier reaksjoner 

mot helsepersonell etter reglene i helsepersonelloven kapittel  11, jf. helsetilsynsloven § 2 

fjerde ledd. Det er Statens helsetilsyn som gir administrative reaksjoner til helsepersonell 

etter reglene i dette kapitlet.  

Tilsyn med virksomheter utøves både som planlagt tilsyn og som hendelsesbasert tilsyn. 

Fylkesmannen skal blant annet påse at alle som yter helse- og omsorgstjenester har 

etablert internkontrollsystem for egen virksomhet, slik at virksomhet og tjenester 

planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover 

og forskrifter, jf. helsetilsynsloven § 3. Plikten til å etablere internkontroll er utdypet i 

forskrift 10. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, gitt 

med hjemmel i helsetilsynsloven § 7  

Statens helsetilsyn har etter helsetilsynsloven § 5 myndighet til å gi pålegg om å rette på 

forholdene dersom en virksomhet innen helse- og omsorgstjenesten drives på en måte 

som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på annen måte er uforsvarlig. 

Myndigheten til å gi pålegg omfatter virksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten og 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 og 

helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 andre ledd. Når det gjelder spesialisthelsetjenester, 

kan pålegget innebære ikke bare endringer i driftsforholdene, men stenging av hele eller 

deler av helseinstitusjonen. Pålegg om endringer overfor spesialisthelsetjenesten er 

enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven til Arbeids- og 

sosialdepartementet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 tredje ledd.  
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Tannhelsetjenesteloven har ikke tilsvarende bestemmelser om pålegg, men det antas at 

den generelle hjemmelen i helsetilsynsloven § 5 også kan gis anvendelse på offentlig og 

privat tannhelsevirksomhet.  

5.20.2.2 Departementets vurdering og forslag  

Departementet finner at gjeldende bestemmelser om tilsyn med tannhelsetjenester bør 

bringes i samsvar med de generelle reglene om statlig tilsyn med kommunesektoren og 

harmoniseres med tilsynsbestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3. Etter 

departementets vurdering er det ikke grunn til å videreføre innholdet i bestemmelsene i 

tannhelsetjenesteloven §§ 4-1 tredje ledd og 6-2 tredje som tillegger fylkestannlegen 

tilsynsoppgaver overfor den offentlige tannhelsetjenesten og privat tannhelsevirksomhet. 

Det å delegere myndighet fra et statlig, uavhengig tilsyn til ledelsen av en kommunal 

virksomhet som selv er gjenstand for tilsynet, strider mot de prinsipper om uavhengighet 

som er lagt til grunn i tilsvarende lovgivning. Videre forutsettes det at kommunen selv 

følger opp at avtaler den inngår med private tjenesteytere overholdes. Siden det er et 

avtalebasert system som ligger til grunn for samarbeid med private ytere av 

tannhelsetjenester, kan departementet ikke se at det er nødvendig med en egen 

lovbestemmelse som pålegger kommunen å føre tilsyn med privat avtalevirksomhet. 

Departementet kjenner heller ikke til at bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven §§ 4-1 og 

6-2 har vært praktisert. Bestemmelsene anses uansett ikke lenger å ha noen selvstendig 

betydning utover de generelle reglene i helsetilsynsloven.  

5.20.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget innebærer en videreføring av gjeldende rett og har ingen økonomiske eller 

administrative konsekvenser. Det legges til grunn at tilsynsoppgavene for Statens 

helsetilsyn og Fylkesmannen ikke vil bli nevneverdig større som følge av noen flere 

kommuneplikter når det gjelder tannhelsetjenester, enn i forhold til det tilsynet som føres 

med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i dag.  

5.21 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 

Som det fremgår av punkt 5.5.2, foreslår departementet at pasienter og brukeres 

rettigheter til tannhelsehjelp fra kommunen reguleres i pasient- og brukerrettighetsloven, 

sammen med klageregler, rett til individuell plan mv. Gjeldende rettighetsbestemmelser i 

tannhelsetjenesteloven må derfor gjennomgås og vurderes opp mot aktuelle 

rettighetsbestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven, på samme måte som i forhold 

til helse- og omsorgstjenesteloven når det gjelder reguleringen av kommunens fremtidige 

plikter for tannhelsetjenester. Med unntak av pasient- og brukerombudsordningen, gjelder 

allerede de prosessuelle bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven for 

tannhelsehjelp som ytes av fylkeskommunen eller av private tjenesteytere.   

5.21.1 Virkeområde og definisjoner 

Kapittel 1 i pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om formål, 

virkeområde og definisjoner.  
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5.21.1.1 Gjeldende rett  

Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 1-2 første ledd at loven gjelder for alle 

som oppholder seg i riket. Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra lovens kapittel 2 (rett 

til helse- og omsorgstjenester og transport) for personer som ikke er norske statsborgere 

eller som ikke har fast opphold i riket. Slike unntak er fastsatt i forskrift 16. desember 

2011 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. 

Personkretsen er nærmere omtalt under punkt 5.21.2.1 nedenfor.  

I likhet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, 

inngår "tannhelsetjenesten" i definisjonen av begrepet "helse- og omsorgstjenesten" i 

pasient- og brukerettighetsloven § 1-3 bokstav d. Begrepet omfatter også private tilbydere 

av helse- og omsorgstjenester. Betydningen av dette er i første rekke at de prosessuelle 

rettighetene knyttet til medvirkning, informasjon, samtykke og innsyn i pasientjournal i 

lovens kapittel 3, 4 og 5 også gjelder for pasienter som mottar tannbehandling fra den 

fylkeskommunale tannhelsetjenesten eller fra private tjenesteytere.  

5.21.1.2 Departementets vurdering og forslag  

Departementet legger til grunn at oppgaveoverføringen vil medføre at tannhelsetjenester 

blir en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Begrepet "tannhelsetjenesten" i 

pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav d vil derfor ikke lenger ha selvstendig 

betydning og anses dermed overflødig.   

5.21.1.3 Forslag til lovregulering  

Departementet foreslår følgende endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav 

d (endringer i kursiv):  

"I loven her menes med  

[…] 

d. helse- og omsorgstjenesten: den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 

spesialisthelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester." 

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  

5.21.1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget er en endring av rent teknisk art og har ingen økonomiske eller administrative 

konsekvenser.  

5.21.2 Rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunen 

Kapittel 2 i pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om rett til helse- 

og omsorgstjenester og transport.  

5.21.2.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helse- og omsorgstjenesteloven inneholder ingen bestemmelser som gir individuelle 

rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Mens tannhelsetjenesteloven har egne 
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rettighetsbestemmelser, er rettigheter til kommunale helse- og omsorgstjenester i sin 

helhet regulert av pasient- og brukerrettighetsloven.  

Pasient- og brukerrettighetsloven  

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten faller inn under definisjonen av "helse- og 

omsorgstjenesten" i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav d, og omfattes 

dermed av pasient- og brukerrettighetsloven. Retten til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-a og 2-1 b er imidlertid 

eksplisitt avgrenset til å gjelde henholdsvis helse- og omsorgstjenester fra kommunen og 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a omhandler rett til nødvendig hjelp fra 

kommunens helse- og omsorgstjeneste. Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra 

kommunen, jf. § 2-1 a første ledd som henviser til kommunens øyeblikkelig hjelp-plikt i 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5. Det følger videre av § 2-1 a andre ledd at pasient 

og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.  

Pasient og bruker har etter § 2-1 a tredje ledd rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar 

med kravet til forsvarlige tjenester i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd 

bokstav b. For øvrig følger det av § 2-1 a fjerde ledd at kommunen skal gi den som søker 

eller trenger helse- og omsorgstjenester, de helse- og behandlingsmessige opplysninger 

vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Bestemmelsen i § 2-1 a femte ledd gir 

hjemmel for å gi forskrifter om hva som skal anses som helse- og omsorgstjenester som 

pasient og bruker kan ha rett til. Slik forskrift er ikke gitt.  

Når det gjelder hvem som har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven, slår § 1-2 

første ledd fast at loven gjelder for alle som oppholder seg i riket. Kongen kan i forskrift 

gjøre unntak fra lovens kapittel 2 for personer som ikke er norske statsborgere eller ikke 

har fast opphold i riket. Slike unntak er fastsatt i forskrift  16. desember 2011 nr. 1255 om 

rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket. Forskriften 

innsnevrer rettighetene noe i forhold til det som ellers følger av hovedregelen i pasient - 

og brukerrettighetsloven § 2-1 a. Forskriften presiserer for det første hvilke personer som 

har såkalte fulle rettigheter til helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2. 

Videre klargjør forskriften rettigheter for personer uten fast opphold i riket, enten dette er 

lovlig eller ulovlig. Forskriften er begrenset til å omfatte rettigheter til helse- og 

omsorgstjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Forskriften regulerer ikke 

rettigheter til tannhelsehjelp. Retten til nødvendig tannhelsehjelp følger i sin helhet av 

tannhelsetjenesteloven og ikke av kapittel 2 i pasient- og brukerrettighetsloven.  

Tannhelsetjenesteloven  

Retten til nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven er forbeholdt bestemte 

persongrupper. Alle nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp 

i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg, jf. § 2-1 første ledd. Det vil 

si at det er den fylkeskommune der pasienten til enhver tid oppholder seg, som skal 

oppfylle rettighetene. Med "alle" menes i første rekke de lovpålagte gruppene i § 1-3 første 
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ledd bokstav a til d. I tillegg omfattes eventuelle andre grupper som fylkeskommunen har 

vedtatt å prioritere etter § 1-3 første ledd bokstav e. Voksne som ikke omfattes av bokstav 

a til e og som mottar tannhelsetjenester mot betaling, har bare rett til nødvendig 

tannhelsehjelp i den grad fylkeskommunen er pålagt å yte tjenester til denne delen av 

befolkningen i visse geografiske områder uten et tilstrekkelig privat tannhelsetilbud, jf. 

forskrift fastsatt i medhold av bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd 

andre punktum. Retten til tannhelsehjelp gjelder i praksis overfor den fylkeskommune 

hvor vedkommende til enhver tid oppholder seg, uavhengig av hvilket fylke 

vedkommende har sitt bosted.   

Retten til nødvendig tannhelsehjelp korresponderer med fylkeskommunens plikt til å gi et 

regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte persongrupper. Fylkeskommunen skal sørge 

for at personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven gis tilbud om nødvendig 

tannhelsehjelp. Dette omfatter både et oppsøkende og regelmessig tannhelsetilbud, akutt 

tannbehandling og spesialisttannhelsetjenester.  

Begrepet "nødvendig tannhelsehjelp" må tolkes slik at det gir krav på nødvendig hjelp med 

en forsvarlig standard, basert på en individuell faglig vurdering av behov. Omfang og nivå på 

hjelpen må derfor vurderes konkret. Det er imidlertid en minstestandard som 

fylkeskommunen ikke kan gå under med henvisning til dårlig økonomi. I Ot.prp. nr. 49 

(1982-83) er det påpekt at det rettskravet en pasient vil ha overfor fylkeskommunen ikke kan 

være ubegrenset. I spesialmerknadene til tannhelsetjenesteloven § 2-1 heter det blant annet:  

"Hvor langt fylkeskommunens plikt strekker seg må bedømmes konkret etter forholdene i 

den enkelte fylkeskommune. Det er nødvendig hjelp som kan kreves. Og 

fylkeskommunens plikt vil være begrenset til det som økonomi, tilgang på 

tannhelsepersonell og utstyr gjør mulig. Fylkeskommunen plikter å holde en 

tannhelsetjeneste av odontologisk forsvarlig standard." 

Departementet har i Rundskriv I-16/2000 utdypet hva som ligger i begrepet "nødvendig 

tannhelsehjelp. Videre har Helsedirektoratet i 2011 gitt ut Veileder IS-1589 God klinisk 

praksis i tannhelsetjenesten – veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling 

som tar utgangspunkt i direktoratets definisjon av akseptabel oral helse. Denne definisjonen 

innebærer at pasienten ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser, tilfredsstillende 

tyggefunksjon og evne til å kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes 

tennene.  

I tillegg til de persongruppene som er omfattet av bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven 

§ 1-3, har departementet gjennom retningslinjer i rundskriv lagt til grunn at også personer 

med rusavhengighet og fengselsinnsatte anses å ha tilsvarende rett til nødvendig 

tannhelsehjelp fra fylkeskommunen på bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak og 

bevilgninger til disse formålene.  

Det fremgår av tannhelsetjenesteloven § 2-1 andre ledd at den offentlige 

tannhelsetjenesten skal gi den som søker eller trenger tannhelsehjelp de opplysninger 

vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, 

tidsspille eller uleilighet.  
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Av tannhelsetjenesteloven § 2-1 tredje ledd følger at forvaltningslovens regler ikke gjelder 

for vedtak om tildeling av nødvendig tannhelsehjelp etter denne paragrafen.  

5.21.2.2 Departementets vurdering og forslag 

Selv om tannhelsetjenesten omfattes av definisjonen av "helse- og omsorgstjenesten" i 

pasient- og brukerrettighetsloven, gjelder ikke reglene i kapittel 2 for tannhelsetjenester. 

Det følger direkte av ordlyden i de enkelte bestemmelsene i lovens kapittel 2 at retten til 

nødvendige helse- og omsorgstjenester er avgrenset til å omfatte kommunale helse- og 

omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester.   

Spørsmålet er hvordan rettighetsbestemmelser knyttet til tannhelsetjenester bør utformes 

ved plassering i pasient- og brukerrettighetsloven, uten at det får utilsiktede 

rettsvirkninger.    

Utgangspunktet for departementets vurdering er at gjeldende rett bør videreføres ved at 

rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, herunder akutt tannhelsehjelp, er  foreholdt de 

persongruppene som kommunen har ansvar for å gi et tilbud til.  

Ved plassering av kommunale tannhelsetjenester i pasient- og brukerrettighetsloven, vil 

bestemmelsen om rett til øyeblikkelig hjelp i § 2-1 a første ledd uten videre omfatte akutt 

tannhelsehjelp. Bestemmelsen henviser til kommunens plikt til å yte øyeblikkelig hjelp 

etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 som er nærmere omtalt under punkt 5.13.2. På 

samme måte vil kommunale tannhelsetjenester i utgangspunktet bli omfattet av 

bestemmelsen om rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd, slik den står.  

Som følge av at retten til nødvendig tannhelsehjelp, herunder retten til akutt 

tannhelsehjelp, ikke er universell for alle som oppholder seg i kommunen, er det 

imidlertid behov for å ta inn en særregel i pasient- og brukerrettighetsloven som 

synliggjør at disse rettighetene fortsatt vil være forbeholdt bestemte persongrupper. Det 

vises til forslaget til særregel i ny § 3-2 b i helse- og omsorgstjenesteloven om lovfesting 

av kommunens ansvar for å gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til bestemte 

grupper i befolkningen, jf. punkt 5.9.12. Som tidligere nevnt, korresponderer retten til 

nødvendig tannhelsehjelp med plikten til å gi et regelmessig og oppsøkende 

tannhelsetilbud.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det tas inn en ny § 2-1 f i pasient- og 

brukerrettighetsloven som regulerer rettigheter til tannhelsehjelp fra kommunen. Etter 

departementets vurdering bør bestemmelser som gir individuelle rettigheter ideelt sett 

utformes så detaljert at det er mulig for pasienten å gjøre seg kjent med sine rettigheter 

uten å måtte gå til annen lovgivning. Dette har også betydning for muligheten til å 

nyttiggjøre seg klageadgang. Det kan derfor hevdes at rettighetsbestemmelsen i pasient- 

og brukerrettighetsloven bør speile innholdet i pliktbestemmelsen i helse- og 

omsorgstjenesteloven i størst mulig grad. Departementet finner det imidlertid ikke 

hensiktsmessig å "kopiere" hele lovteksten i forslaget til ny § 3-2 b i helse- og 

omsorgstjenesteloven inn i pasient- og brukerrettighetsloven, siden dette vil medføre 

unødig dobbeltregulering. I forslaget til ny § 2-1 f anses det tilstrekkelig å ta inn en 
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generell henvisning til persongruppene som vil bli omfattet av pliktbestemmelsen i helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-2 b. I forslaget til § 2-1 f benyttes det innarbeidede begrepet 

"nødvendig tannhelsehjelp" som etter sikker rett også omfatter tannbehandling ved akutte 

behov.  

Når det gjelder forholdet til bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

første og andre ledd, finner departementet det nødvendig å ta inn en presisering i et nytt 

tredje ledd i § 2-1 a om at rettigheter til kommunale tannhelsetjenester er regulert i 

forslaget til ny § 2-1 f. Det vil si at pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a første og 

andre ledd ikke gis anvendelse på tannhelsetjenester. Dette unntaket anses nødvendig for 

å unngå utilsiktede rettsvirkninger. Forslaget betyr blant annet at tannhelsetjenester ikke 

uten videre vil bli omfattet av forskrift 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til helse- og 

omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. Forskriften regulerer i dag ikke 

rettigheter til tannhelsehjelp for personer uten fast opphold i riket.    

Det foreslås å ta inn en bestemmelse i § 2-1 f om at kommunen skal gi den som søker 

eller trenger tannhelsetjenester, de helse- og behandlingsmessige opplysninger 

vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Bestemmelsen tilsvarer den generelle 

bestemmelsen i § 2-1 a fjerde ledd, men er nødvendig for å gjøre det tydelig at pasienter 

som har rettigheter til tannhelsehjelp skal ha de samme rettigheter til informasjon som 

andre. Det øvrige innholdet i tannhelsetjenesteloven § 2-1 dekkes av bestemmelsen i 

helsepersonelloven § 6 som pålegger helsepersonell en plikt til å sørge for at helsehjelpen 

ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift 

("sparsomhetsbestemmelsen").  

Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 2-1 tredje ledd som avskjærer forvaltningslovens 

anvendelse på vedtak om tildeling av nødvendig tannhelsehjelp, foreslås heller ikke 

videreført. Som følge av at retten til nødvendig tannhelsehjelp foreslås regulert i pasient- og 

brukerrettighetsloven, vil i stedet reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 komme til 

anvendelse.  

5.21.2.3 Forslag til lovregulering 

Departementet foreslår at det i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a tas inn et nytt 

tredje ledd med følgende ordlyd:  

"Rettigheter i første og andre ledd omfatter ikke tannhelsetjenester, jf. § 2-1 f." 

Videre foreslås at det tas inn en ny bestemmelse i § 2-1 f i pasient- og 

brukerrettighetsloven med følgende ordlyd:  

"§ 2-1 f. Rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Pasient og bruker som omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 b har rett til et 

regelmessig og oppsøkende tilbud fra kommunen, herunder nødvendig tannhelsehjelp. 

Kommunen skal gi den som søker eller trenger tannhelsetjenester, de helse- og 

behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett."  

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  
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5.21.2.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget innebærer i hovedsak en videreføring og klargjøring av gjeldende rett og en 

kodifisering av gjeldende praksis når det gjelder rettigheter for personer med 

rusavhengighet og innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. Det vises derfor i sin helhet til 

omtalen av økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til forslaget til lovfesting 

av kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte grupper i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 b, jf. punkt 5.9.13.   

5.21.3 Rett til individuell plan  

5.21.3.1 Gjeldende rett 

Av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 følger at pasient og bruker som har behov for 

langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet 

individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, 

spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. 

Bestemmelsen i § 2-5 viser til lovbestemmelsene som pålegger kommunene og 

spesialisthelsetjenesten tilsvarende plikt til å utarbeide individuell plan innenfor sine 

ansvarsområder. Bestemmelsen i § 2-5 viser ikke til tannhelsetjenesteloven siden det ikke 

finnes noen korresponderende bestemmelse i tannhelsetjenesteloven som pålegger 

fylkeskommunen plikt til å utarbeide individuell plan ved behov for tannhelsetjenester. 

Retten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 er dermed begrenset til somatiske og 

psykiatriske tjenester som ytes av kommunen og spesialisthelsetjenesten etter de tre 

nevnte lovene.   

5.21.3.2 Departementets vurdering og forslag  

Det vises til omtalen under punkt 5.17 av kommunens plikt til å utarbeide individuell plan 

etter helse- og omsorgstjenesteloven. Forslaget om rettslig forankring av kommunens 

ansvar for tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven medfører at pasienter med 

rett til tannhelsetjenester og som har behov for slike tjenester, vil kunne utgjøre en del av 

det samlede tjenestebehovet som kan utløse en rett for pasienten til individuell plan etter 

pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Departementet legger likevel til grunn at behovet 

for tannbehandling vanligvis ikke vil være av et slikt omfang at det alene utløser en rett 

til individuell plan.   

5.21.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget må ses i sammenheng med forslaget om kommunens plikt til å utarbeide en 

individuell plan som også er nytt i forhold til gjeldende rett. Pasienten og brukerens 

behov for tannhelsetjenester vil med dette inngå som en del av grunnlaget for utarbeiding 

av individuell plan, under forutsetning av at pasienten har rettigheter til tannhelsetjenester 

fra kommunen. Behovet for tannhelsetjenester vil imidlertid vanligvis ikke i seg selv 

medføre rettigheter til å få utarbeidet en individuell plan. Kommunens plikter etter loven 

blir dermed ikke nødvendigvis utvidet som følge av forslaget.  

5.21.4 Rett til syketransport  

Det vises i sin helhet til punkt 5.19.3.   
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5.21.5 Forvaltningslovens anvendelse  

Det vises i sin helhet til punkt 5.7.2.  

5.21.6 Barns rett til helsekontroll  

Kapittel 6 i pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om barns særlige 

rettigheter. Dette gjelder blant annet rett til helsekontroll og rettigheter knyttet til opphold 

i helseinstitusjon.  

5.21.6.1 Gjeldende rett  

Retten til nødvendig helsehjelp fra kommunen i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, 

gjelder for "pasienter" og "brukere". Disse begrepene er definert i loven § 1-3 bokstav a 

og f, og vil kunne omfatte barn og unge under 18 år. I tillegg til den generelle retten til 

nødvendig helsehjelp som følger av § 2-1 a, følger det av pasient- og 

brukerrettighetsloven § 6-1 første ledd at barn har rett til nødvendig helsehjelp også i 

form av helsekontroll i den kommune der barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Med "barn" i denne sammenheng menes personer 

under 18 år. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, jf. pasient- 

og brukerrettighetsloven § 6-1 andre ledd.  

Rettigheten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 er begrenset til helsekontroll 

etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Begrepet "helsekontroll" er ikke nærmere 

definert i helse- og omsorgstjenesteloven eller i forskrifter til loven. Selv om 

henvisningen til § 3-2 er generell, er det først og fremst kommunens ansvar etter § 3-2 

første ledd nr. 1 bokstav a og b om helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder 

helsetjeneste i skoler og helsestasjonsvirksomhet, som er relevant i denne sammenheng.  

Skolehelsetjeneste og helsestasjonsvirksomhet er nærmere regulert i forskrift 3. april 

2003 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Det følger av forskriften § 2-1 første ledd at kommunen skal tilby 

gravide å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Helsestasjonen skal 

også bistå med veiledning til foreldrene i barseltiden, jf. departementets merknader til 

forskriften. Videre skal kommunen tilby helsestasjons- og skolehelsetjenester til barn og 

ungdom 0-20 år. For barn og ungdom inntil 20 år pålegger forskriften § 2-3 andre ledd 

kommunen blant annet å tilby helseundersøkelser, rådgivning samt individuell og 

grupperettet veiledning, hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet. Sentrale temaer i 

opplysnings- og veiledningsvirksomheten er blant annet barnestell, kosthold og tannhelse. 

I tillegg skal tilbudet omfatte samarbeid med skole om psykososiale tiltak mv., samarbeid 

om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov samt informasjon om og tilbud 

om deltakelse i barnevaksinasjonsprogrammet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal 

ha rutiner for samarbeid med blant annet fastleger, andre kommunale tjenester, 

tannhelsetjenesten og fylkeskommunen, jf. forskriften § 2-1 tredje ledd.  

Bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 ble opprinnelig tatt inn i 

kommunehelsetjenesteloven § 2-2 i forbindelse med ny lov om barnevernstjenester som 
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trådte i kraft 1. januar 1993. Bakgrunnen for forslaget er beskrevet i Ot.prp. nr. 44 (1991-

92) Om lov om barnevernstjenester (barnevernloven) punkt 4.3 side 30:  

"Etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1 (Rett til helsehjelp) har enhver rett til nødvendig 

helsehjelp i den kommune der vedkommende bor eller midlertidig oppholder seg. Etter 

samme lov § 1-3 er helsestasjonsvirksomhet en obligatorisk oppgave for 

kommunehelsetjenesten.  

For å forebygge mishandling og omsorgssvikt overfor barn, mener Barne- og 

familiedepartementet det er viktig å markere barns rett til helsekontroll og foreldrenes plikt 

til å medvirke til at barnet deltar i slik kontroll. Departementet foreslår derfor at det inntas 

en ny § 2-2 i kommunehelsetjenesteloven der det presiseres at barn har rett til nødvendig 

helsehjelp også i form av helsekontroll, og der foreldrenes medvirkningsplikt er uttrykkelig 

nevnt." 

I pasientrettighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2001, ble det tatt inn en henvisning til 

kommunehelsetjenesteloven § 2-2 første ledd i pasientrettighetsloven § 6-1. Begrunnelsen 

var å få en mest mulig fullstendig oversikt over barns særlige rettigheter i helsetjenesten, 

jf. Ot.prp. nr. 12 (1998-99) Om lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) punkt 

8.5.2 side 97 og spesialmerknadene side 137. Henvisningen i pasientrettighetsloven § 6-1 

ble videreført ved helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1. januar 2012.  

5.21.6.2 Departementets vurdering og forslag  

Bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 omfatter i dag ikke 

tannhelseundersøkelser som inngår som en del av det regelmessige og oppsøkende 

tannhelsetilbudet som fylkeskommunen er pålagt å gi til barn og unge. Barn og unge har 

allerede rettigheter til et slikt tannhelsetilbud etter tannhelsetjenesteloven og denne 

rettigheten vil bli videreført i pasient- og brukerrettighetsloven ved overføringen av 

ansvaret for tannhelsetjenester til kommunen. Bestemmelsen i § 6-1 vil derfor ikke få 

selvstendig betydning når det gjelder barnets rett til tannhelseundersøkelse.  

Gjennom henvisningen til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, vil imidlertid 

bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 automatisk innebære at 

foreldrenes plikt til å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, utvides til å omfatte 

tannhelseundersøkelser. Departementet ser det som viktig at foreldrene også kan pålegges 

å medvirke til at barnet møter opp ved innkallinger til regelmessige 

tannhelseundersøkelser, det vil si at denne plikten ikke er begrenset til kontroller ved 

helsestasjon mv.  

I høringsrunden til forslaget om ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, jf. 

Prop. 91 L (2010-2011) punkt 29.8 side 349-350, etterlyste Helsedirektoratet og Norsk 

Sykepleierforbund (NSF) sanksjonsmuligheter når foreldre unnlater å møte til 

helsekontroll med barnet. NSF viste blant annet til at per i dag kan ikke helsestasjonen 

kreve bekreftelse på om foreldrene har foretatt helsekontroll andre steder, og har dermed 

begrenset mulighet for å vurdere behov for eventuelt bekymringsmelding til barnevernet. 

I Prop. 91 L (2010-2011) foreslo departementet ikke å innføre sanksjonsmuligheter 

overfor foreldre som unnlater å medvirke til barns helsekontroll. Departementet 

understreket imidlertid at helsetjenesten må vurdere om barnevernet skal underrettes  

dersom det er grunnlag for det.  
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Departementet vil for øvrig presisere at det er viktig at helsepersonell kommer i posisjon 

til å hjelpe barn og foresatte og å finne frem til utsatte barn så tidlig som mulig. Samtidig 

er det etter departementets vurdering tvilsomt om innføring av sanksjoner og nye plikter 

overfor foresatte vil gi ønsket effekt, det vil si at de vil føre til at foreldre i større grad enn 

i dag vil medvirke til at barna deltar i helsekontroll. Det er i tillegg flere juridiske og 

praktiske utfordringer knyttet til oppfølging av eventuelle sanksjoner og nye plikter 

overfor foresatte.   

5.21.6.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget innebærer en lovfesting av foreldres plikt til å medvirke til at barnet møter opp 

til regelmessige tannhelseundersøkelser. En slik plikt følger allerede av innholdet i 

foreldreansvaret, jf. reglene i barneloven §§ 30 flg., og innebærer derfor kun en 

presisering av gjeldende rett. Mislighold av plikten foreslås ikke sanksjonert. Forslaget 

har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.  

5.21.7 Klage  

Kapittel 7 i pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om klage og 

anmodning om mulig pliktbrudd.  

5.21.7.1 Gjeldende rett 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 slår fast at pasient eller bruker eller dennes 

representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 

er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Reglene i kapittel 2 gjelder blant annet rett til 

nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten. 

Klagen skal sendes til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen, og ikke 

direkte til klageinstansen.  

I forbindelse med ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ble det med virkning 

fra 1. januar 2012 foretatt en rekke endringer i klagereglene i pasient- og 

brukerrettighetsloven. Hovedformålet var å harmonisere og forenkle regelverket. Dette er 

gjort blant annet ved å:  

 Samle reglene om klage i én lov (pasient- og brukerrettighetsloven) 

 Oppheve ordningen med to klageinstanser etter kommunehelsetjenesteloven av 1982 

 Etablere én felles klageinstans for alle kommunale helse- og omsorgstjenester og 

spesialisthelsetjenester (fylkesmannen)  

 I større grad gi de generelle reglene i forvaltningsloven anvendelse ved 

klagesaksbehandlingen.  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3 inneholder bestemmelser om klagens form og 

innhold, herunder krav om skriftlighet mv.  

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 kan pasienten, brukeren eller andre som har 

rett til det, be tilsynsmyndigheten om en vurdering av forholdet dersom vedkommende 

mener at plikter fastsatt i eller i medhold av helsepersonelloven, 
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spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven er 

brutt til ulempe for seg.  

Ved Stortingets behandling av Prop. 100 L (2012-2013) Endringer i pasient- og 

brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.), 

jf. Innst. 314 L (2012-2013), ble det vedtatt en rekke endringer i § 7-4 som trådte i kraft 

1. januar 2014. Endringene innebærer blant annet at retten til anmodning også skal gjelde 

for systemfeil og ikke bare individfeil hos det enkelte helsepersonell, slik loven hittil har 

lagt opp til. Det innebærer at i tillegg til plikter etter helsepersonelloven, kan også 

anmodningen omfatte mulige brudd på den aktuelle tjenesteloven, for eksempel brudd på 

fylkeskommunens plikter etter tannhelsetjenesteloven. Det er fastsatt egne bestemmelser 

om saksbehandling ved anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd, jf. pasient - og 

brukerrettighetsloven § 7-4 a. Reglene om klage i kapittel 7 kommer derfor ikke til 

anvendelse på slike anmodninger.  

Fristen for å klage etter pasient- og brukerrettighetsloven er fire uker, jf. § 7-5. Fristen er 

dermed lenger enn den alminnelige klagefristen etter forvaltningsloven som er tre uker. 

Denne særregelen har sin bakgrunn i opphevingen av § 7-1 som regulerte adgangen til å 

be om anmodning om oppfyllelse av helsehjelpen, hvor fristen var fire uker, mens 

klagefristen til helsetilsynet i fylket var tre uker. Klagefristen etter § 7-5 ble derfor satt til 

fire uker for å kompensere for bortfallet av bestemmelsen i § 7-1.  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 regulerer forvaltningslovens anvendelse i 

klagesaker etter loven. Utgangspunktet er at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak og 

klage gjelder "så langt de passer". Bestemmelsen i § 7-6 første ledd presiserer 

klageinstansens kompetanse i tråd med de begrensninger som følger av forvaltningsloven. 

Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester legge vekt på 

hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, jf. 

forvaltningsloven § 34 andre ledd tredje punktum. For øvrige kommunale vedtak skal 

klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det 

frie skjønn.  

Tannhelsetjenesteloven 

Av tannhelsetjenesteloven § 2-3 fremgår at den som ikke får "den hjelp som er bestemt i 

denne lov og godkjent plan", kan påklage avgjørelsen til det organ fylkeskommunen 

bestemmer. Klagen skal fremsettes for det organ som fylkeskommunen bestemmer. Går 

avgjørelsen klager imot eller avvises klagen, kan det klages videre til fylkesmannen. Det 

betyr at det etter tannhelsetjenesteloven er en totrinns klageordning. Dette er en utvidelse 

i forhold til det generelle systemet etter forvaltningsloven med ett trinns klageordning.  

Dagens klageordning etter tannhelsetjenesteloven er lik ordningen etter 

kommunehelsetjenesteloven av 1982 som ikke ble videreført med ny lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester, men erstattet av nye klageregler i pasient- og 

brukerrettighetsloven. Etter forvaltningsloven skal klagen fremsettes for det organ som 

har truffet vedtaket (førsteinstansen), og ikke for et eget organ som fylkeskommunen 

bestemmer (første klageinstans).  
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Av forarbeidene til tannhelsetjenesteloven fremgår at bestemmelsen i § 2-3 gjelder i 

stedet for forvaltningslovens regler om klage, uten at dette er begrunnet nærmere. Det 

synes imidlertid klart at forvaltningsloven kommer til anvendelse og supplerer dagens 

klageregler i tannhelsetjenesteloven. Det vises til Sosialdepartementets uttalelser i 

St.meld. nr. 36 (1989-90) Røynsler med lova om helsetenesta i kommunane punkt 8.2.5 

side 113, vedrørende den tilsvarende bestemmelsen om klageordning i § 2-4 i 

kommunehelsetjenesteloven av 1982.  

Klageadgangen etter tannhelsetjenesteloven er forbeholdt pasienter som har rettigheter ti l 

nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven § 2-1. Det man kan klage over er at 

man ikke får oppfylt sin rett til nødvendig hjelp av rimelig standard, jf. Ot.prp. nr. 49 

(1982-1983).  

Fristen for å klage etter tannhelsetjenesteloven er tre uker, jf. § 2-1 andre ledd. Dette er i 

samsvar med den generelle klagefristen i forvaltningsloven, men kortere enn klagefristen 

på fire uker etter pasient- og brukerrettighetsloven.  

5.21.7.2 Den norske tannlegeforeningens klageordning 

I tillegg til de lovfestede klageordningene har Den norske tannlegeforening (NTF) 

etablert en egen bransjebasert klagenemndsordning for voksne pasienter som mottar 

tannbehandling i privat praksis og som ikke har rettigheter til nødvendig og vederlagsfri 

tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven. Denne ordningen vil kort bli omtalt i dette 

kapitlet for å gi et samlet bilde av de eksisterende klageordningene på tannhelsefeltet.  

NTF har opprettet en landsdekkende ordning med 21 lokale klagenemnder som behandler 

klager vedrørende den faglige utførelsen av behandling utført av foreningens medlemmer. 

Behandling utført av tannleger som ikke er medlem av NTF kan ikke bringes inn for 

foreningens klagenemnder. Om lag 95 prosent av landets tannleger er medlemmer i NTF.  

Det finnes også en særskilt klagenemnd for klager på kjeveortopedisk arbeid. 

Klagebehandlingen er gratis.  Klagenemndene har som oppgave å besvare forespørsler 

og/eller behandle klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen. 

Klagenemndas kompetanse er begrenset til saker som fullt ut kan løses ved at klagen 

underkjennes, honoraret nedsettes eller tilbakeholdes, eller at tannlegen med pasientens 

samtykke pålegges å korrigere arbeidet eller gjøre det om. Hvis pasienten reiser andre 

krav enn dette, må saken avvises. Dette innebærer at klagenemndene ikke har kompetanse 

til å ta stilling til krav om erstatning. Krav om erstatning ved skader i forbindelse med 

tannbehandling må fremsettes for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).  

Tannlegen er bundet av klagenemndas avgjørelse, men kan anke den inn for NTFs 

sentrale ankenemnd. Pasienten er ikke bundet av avgjørelsen og kan velge å bringe saken 

inn for NPE eller de ordinære domstoler.  

Klagenemndenes kompetanse er begrenset til saker som beløpsmessig ligger under 

grensen for de saker NPE behandler. Fra 1. januar 2016 er denne grensen økt fra 5000 

kroner til 10 000 kroner.  

Antall saker som realitetsbehandles i klagenemndene er vesentlig redusert etter at private 

helsetjenester også ble omfattet av NPE i 2009. NTFs regler for de lokale klagenemndene 
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ble som følge av dette endret i 2009. Klagenemndenes viktigste funksjon i dag er å være 

et konfliktforebyggende organ som skal gi informasjon om tannbehandling til publikum 

og bidra i dialogen mellom behandlende tannlege og pasient.  

Klagenemndene behandlet i 2015 kun et mindre antall klagesaker som resulterte i vedtak, 

men mottok omtrent 200 pasienthenvendelser totalt, der klagenemndene bidro i dialogen 

mellom pasient og tannlege.  

5.21.7.3 Departementets vurdering og forslag  

De lovfestede klageordningene for tannhelsetjenester følger i dag av 

tannhelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Klage over manglende 

oppfyllelse av prosessuelle rettigheter i forbindelse med ytelse av helse- og 

omsorgstjenester (rett til medvirkning, informasjon, samtykke og journalinnsyn) er i sin 

helhet regulert i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7, og gjelder både 

tannhelsetjenester som ytes av offentlig og privat virksomhet.  

Klage over manglende oppfyllelse av materielle rettigheter til helse- og omsorgstjenester 

er etter ordlyden i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd begrenset til å 

omfatte rettigheter etter lovens kapittel 2. Rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp 

reguleres i dag i sin helhet av tannhelsetjenesteloven og ikke av reglene i pasient - og 

brukerrettighetsloven kapittel 2. Det har imidlertid ikke vært sondret skarpt mellom klage 

etter henholdsvis tannhelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Det betyr i 

praksis at pasienter ikke har vært avskåret fra å klage direkte til fylkesmannen etter 

reglene i pasient- og brukerrettighetsloven over manglende oppfyllelse av retten til 

tannhelsehjelp. Undersøkelser foretatt av Statens helsetilsyn viser at klageadgangen etter 

tannhelsetjenesteloven gjennomgående har vært lite benyttet i forhold til klageadgangen 

etter pasient- og brukerrettighetsloven, jf. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, 

kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjeneste punkt 13.1.3 side 126.  

I motsetning til det som gjelder for andre kommunale helse- og omsorgstjenester og 

spesialisthelsetjenester, er det dermed fortsatt et tosporet system for tannhelsetjenester. 

Spørsmålet om hvilken lov som skal få anvendelse i det enkelte tilfelle, beror i hovedsak 

på om klagen dreier seg om materielle eller prosessuelle rettigheter. Departementet finner 

at dette er et kunstig skille. Klageordningen etter tannhelsetjenesteloven bryter dessuten 

med systemet etter forvaltningsloven som klageordningen etter pasient- og 

brukerrettighetsloven bygger på. Når klageinstansen er felles for alle helse- og 

omsorgstjenester (fylkesmannen), er det i tillegg uheldig om man skulle operere med 

ulike klagefrister avhengig av hvilke tjenester det dreier seg om. Klagereglene for 

tannhelsetjenester bør derfor harmoniseres med klagereglene i pasient- og 

brukerrettighetsloven, slik at det blir mest mulig like klageregler for alle helse- og 

omsorgstjenester. Dette vil innebære en forenkling av regelverket og gi større 

forutsigbarhet for den enkelte pasient og bruker.   

Departementets forslag om lovfesting av rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp fra 

kommunen i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2, vil automatisk medføre at 

pasienten får klagerett etter pasient- og brukerrettighetsloven, jf. § 7-2 første ledd. 

Klageadgangen vil være forbeholdt pasienter innenfor de gruppene som har rettigheter til 
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nødvendig tannhelsehjelp. Fylkesmannen skal ved prøving av vedtak om tildeling av 

tannhelsetjenester legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det 

frie skjønn, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 første ledd andre punktum.  

5.21.7.4 Forslag til lovregulering  

Som følge av oppgaveoverføringen og valg av lovstruktur med innpasning av 

tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven, foreslår departementet at 

henvisningen til "tannhelsetjenesteloven" tas ut av bestemmelsen i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 7-4 første ledd, slik at den lyder (endringer i kursiv):  

"Pasienten, brukeren, eller andre som har rett til det, kan be tilsynsmyndigheten om en 

vurdering dersom vedkommende mener bestemmelser om plikter fastsatt i eller i medhold 

av helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven er 

brutt til ulempe for seg eller den hun eller han opptrer på vegne av. Tilsvarende rett gjelder 

for nærmeste pårørende til avdød pasient eller bruker og for nærmeste pårørende til pasient 

eller bruker over 18 år uten samtykkekompetanse." 

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  

5.21.7.5 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget innebærer at klagereglene i kapittel 7 i pasient- og brukerrettighetsloven får 

anvendelse fullt ut på kommunale tannhelsetjenester, også når det gjelder klager over 

manglende oppfyllelse av rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp.  

Det foreslås ingen utvidelse av klagetemaet, det vil si hva det bør være adgang til å klage 

på. Det foreslås heller ingen utvidelse av hvem som kan klage. Klageadgangen vil fortsatt 

være begrenset til personer innenfor gruppene som har rettigheter til nødvendig 

tannhelsehjelp fra kommunen. Det er usikkert om overgang fra to til én klageinstans vil 

innebære en besparelse for kommunen i forhold til hva fylkeskommunen har i dag. Dette 

fordi kommunen som underinstans fortsatt vil måtte forberede saken for klageinstansen. 

Kommunen vil fortsatt kunne velge om den vil behandle klagesaken i administrasjonen 

eller overlate klagesaksbehandlingen til et eget kommunalt organ, utvalg, nemnd, styre 

osv.  

Selv om forvaltningsloven gis noe større anvendelse på klagesaksbehandlingen enn 

tidligere ved at det stilles visse formkrav til klagen mv., vil dette i seg selv ikke innebærer 

økt byråkratisering. Det vil fortsatt være mulighet for å løse tvister på en uformell måte 

mellom pasienter og den kommunale tannhelsetjenesten på lavest mulig konfliktnivå, selv 

om en slik ordning ikke lenger vil være lovregulert, jf. opphevingen av anmodningsretten 

i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-1. Departementet har lagt til grunn at en slik 

uformell tvisteløsning fortsatt vil bli praktisert, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 34.7.3 

side 393.  

Departementet kan heller ikke se at forslaget om å utvide klagefristen med én uke vil ha 

noen selvstendig betydning for mengden av klagesaker, omfanget og kompleksiteten av 

den enkelte klagesak mv. som skulle tilsi merarbeid for kommunen eller fylkesmannen, i 

forhold til det fylkeskommunen har i dag.  
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5.21.8 Pasient- og brukerombud 

Kapittel 8 i pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om pasient- og 

brukerombud.  

5.21.8.1 Gjeldende rett  

Ordningen med pasientombud i hvert fylke var opprinnelig begrenset til å omfatte 

spesialisthelsetjenester og ble lovfestet fra 1. januar 2001 da pasientrettighetsloven trådte 

i kraft. Bakgrunnen var at det utover 1980- og 1990-tallet ble etablert ulike ordninger med 

pasientombud innenfor spesialisthelsetjenesten av de enkelte fylkeskommunene som da 

hadde ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Ikke alle fylkeskommunene hadde etablert en 

slik ordning på dette tidspunktet. Det var derfor et ønske om å gi alle pasienter i landet 

samme tilbud uavhengig av bosted. Ved behandlingen av St.meld. nr. 50 (1993-94) 

Samarbeid og styring, jf. Innst. S. nr. 165 (1994-95), vedtok Stortinget å be regjeringen 

om å fremme forslag om lovfesting av ordningen med pasientombud i alle fylker.   

Fra 1. september 2009 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale 

helse- og sosialtjenester, jf. Ot.prp. nr. 23 (2007-2008) Om lov om endringer i 

pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven (utvidelse av pasientombudsordningen 

til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester). Ved utvidelsen endret ombudet navn fra 

pasientombud til pasient- og brukerombud.  

Formålet med ordningen med pasient- og brukerombud er angitt i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 8-1. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta 

pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre 

kvaliteten i disse tjenestene.  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 8-2 har bestemmelser om arbeidsområde og ansvar for 

ordningen. Det fremgår av § 8-2 første ledd at staten skal sørge for at det er et pasient- og 

brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige 

spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Arbeidsområdet 

inkluderer private tjenesteytere som har avtale med regionalt helseforetak eller kommune, 

som for eksempel private sykehus og avtalespesialister (psykologer og legespesialister), 

fastleger, fysioterapeuter og private sykehjem. Ordningen omfatter ikke private ytere av 

helse- og omsorgstjenester som ikke har avtale med regionalt helseforetak eller 

kommune.  

Videre fremgår det av § 8-2 andre ledd at ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig 

og uavhengig. Pasient- og brukerombudet er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, 

men direktoratet har ikke faglig instruksjonsmyndighet overfor ombudet.  

Etter § 8-3 kan pasient- og brukerombudet ta opp til behandling saker som gjelder forhold 

i den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Dette kan gjøres etter en muntlig eller skriftlig henvendelse eller på eget initiativ. Enhver 

kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. 

Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym. 
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Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta 

en sak opp til behandling, jf. § 8-4. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar opp 

saken, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette.  

Ombudet har rett til å få de opplysninger fra offentlige myndigheter og andre organer som 

utfører tjenester for forvaltningen som det trenger for å utføre sine oppgaver, jf. § 8 -5.  

Det følger av § 8-6 at pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor 

det ytes statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Av § 8-7 fremgår at pasient- og brukerombudet i rimelig utstrekning skal gi den som ber 

om det, informasjon, råd og veiledning om forhold som hører under ombudets 

arbeidsområde. Ombudet skal gi den som har henvendt seg, underretning om resultatet av 

sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. Pasient- og brukerombudet 

har rett til å uttale sin mening om forhold som hører inn under ombudets arbeidsområde, 

og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Ombudet bestemmer selv hvem uttalelsene 

skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Pasient- og brukerombudet skal underrette 

tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevd at disse følger opp. Pasient- og 

brukerombudet skal videre sørge for å gjøre ombudsordningen kjent.  

Pasient- og brukerombudsordningen omfatter ikke den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten. Pasienter som mottar tannhelsehjelp og som i dag henvender seg til 

pasient- og brukerombudene, blir vanligvis orientert om at tannbehandling ligger utenfor 

deres arbeidsområde og at ombudet i disse tilfellene ikke kan bistå utover å gi generell 

veiledning om klagemulighet.  

5.21.8.2 Departementets vurdering og forslag   

Av St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – 

Framtidas tannhelsetjenester, fremgår at man på sikt ville vurdere om 

pasientombudsordningen også burde omfatte tannhelsetjenester når behovet var nærmere 

kartlagt, jf. punkt 13.1.3 side 127. Flertallet i helse- og omsorgskomiteen sluttet seg i 

Innst. S nr. 155 (2007-2008) til behovet for en vurdering av slik utvidelse av 

pasientombudsordningen. Spørsmålet om utvidelse av pasient- og 

brukerombudsordningen ble også omtalt ved behandlingen av Meld. St. 16 (2010-2011) 

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), hvor en samlet helse- og omsorgskomité 

uttalte at den "merker seg at det vurderes å innbefatte tannhelsetjenesten i pasient- og 

brukerombudsordningen, noe komiteen bifaller", jf. Innst. 422 S (2010-2011) side 31.   

Departementet henvendte seg i 2010 via Helsedirektoratet til samtlige av landets pasient - 

og brukerombud for å innhente deres erfaringer i forbindelse med henvendelser 

vedrørende tannhelsetjenester. Tilbakemeldingen fra ombudskollegiet viser at pasient- og 

brukerombudene i Norge mottok om lag 95 saker vedrørende tannhelsetjenester i 2009. 

Pasient- og brukerombudene opplyser at de fleste henvendelsene på dette området er fra 

pasienter som ikke har vært tilfreds med behandlingen de har fått hos sin 

privatpraktiserende tannlege. Dette er saker hvor det er avdekket mangelfull eller feil 

behandling etter at ny tannlege er kontaktet for behandling. Ombudene mottar også 

henvendelser om retten til gratis tannbehandling for grupper av befolkningen definert i 
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tannhelsetjenesteloven § 1-3. Henvendelsene gjelder hvor tjenesten skal mottas og om 

hvilken behandling som dekkes for eksempel for rusavhengige, eller for personer som 

regelmessig mottar omsorgstjenester fra kommunen. Ombudene mottar i t illegg 

henvendelser om kjeveortopedisk behandling og om tannlegevakt utenfor kontortid. Ved 

henvendelse om saker vedrørende tannhelsetjenester gir ombudet råd og veiledning om 

klagemuligheter og klageinstans, hva klagen bør inneholde og hva de kan forvente  av 

resultat. Det informeres samtidig om at tannbehandling er utenfor ombudets 

arbeidsområde og at ombudet ikke kan bistå med å fremme saken. Etter departementets 

vurdering viser tilbakemeldingen fra pasient- og brukerombudene at flere av de som 

henvender seg åpenbart har behov for bistand utover det ombudene har ansvar for å tilby i 

dag.  

Rent prinsipielt kan det hevdes at ulike ordninger som etableres ut fra pasient- og 

brukerhensyn bør gjøres tilgjengelig på lik fot for alle offentlig organiserte helse- og 

omsorgstjenester, uavhengig av om de tilbys av stat eller kommune. En utvidelse av 

pasient- og brukerombudsordningen til å omfatte tannhelsetjenester vil kunne styrke 

rettighetene til personer som ikke er i stand til å fremme sine egne behov når det gje lder 

tannhelsetjenester. Departementet viser til Helsedirektoratets evaluering av pasient - og 

brukerombudsordningen i oktober 2012, jf. omtale i Prop. 1 S (2012-2013) side 83, hvor 

det fremgår at terskelen for å klage er særlig høy for pasienter og brukere av kommunale 

helse- og omsorgstjenester som mottar tjenester over tid i hjemmet eller i sykehjem. Disse 

personene har rett til et regelmessig, oppsøkende og gratis tannhelsetilbud fra den 

fylkeskommunale tannhelsetjenesten. For mange av disse vil det ikke nødvendigvis være 

opplagt hva man kan klage på, om det er grunnlag for å klage og hvordan man skal 

fremme en klage. Pasient- og brukerombudsordningen betyr at de kan få bistand fra en 

uavhengig instans som har kjennskap til det aktuelle regelverket.    

Det er også en viktig oppgave for pasient- og brukerombudene å gi tilbakemelding til den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten om de erfaringer man får gjennom arbeidet. I tråd 

med det lovfestede formålet for ombudsordningen vil en slik overføring av erfaringer 

kunne bidra til å bedre kvaliteten på tannhelsetjenesten.  

Departementet legger til grunn at innplasseringen av tannhelsetjenester i helse- og 

omsorgstjenesteloven vil medføre at de faller inn under begrepet "kommunale helse- og 

omsorgstjenester". Dette vil igjen ha som følge at pasient- og ombudsordningen 

automatisk utvides til å omfatte tannhelsetjenester. Som det fremgår ovenfor, finner 

departementet at det ikke er grunnlag for å foreslå særregler som fortsatt unntar 

tannhelsetjenester som sådan fra ombudsordningen. Også tannhelsetjenester som ytes av 

private tjenesteytere etter avtale med kommunen vil omfattes av ombudsordningen. En 

utvidelse av pasient- og brukerombudsordningen til å omfatte kommunale 

tannhelsetjenester vil isolert sett ikke medføre behov for lovendringer.  

5.21.8.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget medfører en utvidelse av pasient- og brukerombudenes arbeidsområde og 

plikten til gi informasjon, råd og veiledning. Som tidligere nevnt, mottok pasient - og 
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brukerombudene om lag 95 saker vedrørende tannhelsetjenester i 2009. De fleste av disse 

sakene gjaldt klage over behandling hos private tannleger.  

En utvidelse av pasient- og brukerombudsordningen vil medføre at kommunens ansvar for 

å sørge for å gi informasjon etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a i tilfeller der 

pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner i forbindelse med 

tannhelsehjelp, blir utvidet til å omfatte informasjon om adgangen til å henvende seg til 

pasient- og brukerombudet. Siden pasient- og brukerombudene i mange tilfeller fremstår 

som en megler mellom pasienten og det aktuelle helsepersonellet, vil en del saker trolig 

bli løst før saken tar form av en klage. Dette vil igjen kunne være ressursbesparende for 

kommunen. 

Som nevnt foran gjelder et fåtall av henvendelsene til pasient- og brukerombudene i dag 

forhold knyttet til behandling i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Det er etter 

dette ikke grunn til å tro at utvidelsen av pasient- og brukerombudsordningen til å omfatte 

kommunale tannhelsetjenester isolert sett vil ha økonomiske og administrative 

konsekvenser. Eventuelle kostnader ved en utvidelse av pasient- og 

brukerombudsordningen til også å omfatte kommunale tannhelsetjenester vil bli dekket 

innenfor departementets budsjettramme.  

5.22 Gjennomføring av oppgaveoverføringen til kommunene  

5.22.1 Utgangspunkt  

Oppgaveoverføringen betyr at både fylkeskommunens forvaltningsansvar for å sørge for 

tannhelsetjenester og finansieringsansvaret for disse tjenestene, overføres til større og mer 

robuste kommuner. Departementet legger vekt på at utgangspunktet for det økonomiske 

oppgjøret ved oppgaveoverføringen på tannhelsefeltet må være at kommunene etter 

overføringen skal være i stand til å utføre sine nye oppgaver på en forsvarlig måte. På 

samme måte skal fylkeskommunene fortsatt kunne utføre sine øvrige oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. Virksomhetsoverdragelsen innebærer dermed at det må skje et 

økonomisk oppgjør mellom staten og fylkeskommunene og et oppgjør mellom staten og 

kommunene. Se nærmere under punkt 5.22.3 om enkelthetene i 

virksomhetsoverdragelsen. 

5.22.2 Virksomhetsoverdragelse - forholdet til ansatte 

Under dette punktet gis det en overordnet og generell omtale av forholdet til ansatte i den 

fylkeskommunale tannhelsetjenesten og reglene om virksomhetsoverdragelse i 

arbeidsmiljøloven.  

Departementet legger til grunn at overføringen av aktuelle ansatte fra fylkeskommunen 

skal skje etter arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. Dette gjelder både 

ansatte i de fylkeskommunale tannklinikkene og ansatte ved de regionale odontologiske 

kompetansesentrene som eies av fylkeskommunen. Det vil gjelde både personell som 

utfører klinisk virksomhet og ansatte i administrative stillinger i den fylkeskommunale 
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tannhelsetjenesten. Reglene om virksomhetsoverdragelse fremgår av arbeidsmiljøloven 

kapittel 16 som gjennomfører EØS-avtalens direktiv 2001/23/EF i norsk rett, som 

erstatter tidligere direktiv 77/187/EF og direktiv 98/50/EF. Direktivet er et 

minimumsdirektiv som stiller minstekrav til medlemsstatenes vern av arbeidstakeres 

rettigheter. Formålet med reglene er å sikre at overføring av arbeidsgiveransvaret fra en 

arbeidsgiver til en annen ikke fører til dårligere rettigheter for arbeidstakerne enn de som 

gjaldt i ansettelsesforholdet med den opprinnelige arbeidsgiveren.  

Reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse ved overdragelse av en 

virksomhet eller del av en virksomhet til en annen arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 

16-1. Med "overdragelse" menes overføring av en selvstendig økonomisk enhet som 

beholder sin identitet etter overføringen. Bestemmelsen omfatter alle kategorier 

arbeidstakere. Det betyr at reglene også får anvendelse ved overføring av 

forvaltningsoppgaver mellom forvaltningsmyndigheter- og nivåer, også innenfor 

kommunal sektor. Forutsetningen er at det skjer et skifte av arbeidsgiver; det vil si et 

skifte av rettssubjekt. Det er ikke tilstrekkelig at det for eksempel skjer en overføring av 

oppgaver fra fylkeskommunen til et fylkeskommunalt foretak etter reglene i 

kommuneloven kapittel 11. Dette er kun en overføring mellom enheter med samme 

arbeidsgiver. Uavhengig av om tannhelsetjenesten er organisert som et fylkeskommunalt 

foretak (fylkeskommunen er eget rettssubjekt) og om de regionale odontologiske 

kompetansesentrene er organisert som et interkommunalt selskap etter reglene i lov om 

interkommunale selskaper (eget rettssubjekt), vil de ansatte i disse virksomhetene 

omfattes av reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 16.  

Virksomheten kan være overført på grunnlag av kontrakt, ved sammenslåing av 

virksomheter eller med hjemmel i lov. I dette tilfellet er det lov som utgjør det rettslige 

grunnlaget for virksomhetsoverføringen, jf. nærmere omtale i punkt 5.22.3.1.   

Det følger av arbeidsmiljøloven § 16-2 at de plikter og rettigheter arbeidsgiveren har 

overfor arbeidstakerne går over til den nye arbeidsgiveren når virksomheten overføres. I 

tillegg til at selve ansettelsesforholdet overføres, må den nye arbeidsgiveren respektere de 

individuelt avtalte lønns- og arbeidsforhold og andre arbeidsvilkår som gjaldt mellom 

opprinnelig arbeidsgiver og arbeidstakerne. Ny arbeidsgiver blir som hovedregel bundet 

av den tariffavtalen som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Arbeidstakernes rettigheter 

til tidligere opptjening etter kollektive pensjonsordninger overføres som hovedregel til ny 

arbeidsgiver. Dette vil trolig ikke ha så stor betydning her, siden de ansatte ved 

overføringen forblir i kommunalt tariffområde.   

Den ansatte kan imidlertid reservere seg mot at arbeidsforholdet overføres til ny 

arbeidsgiver og kan få fortrinnsrett til ny ansettelse i ledige stillinger hos tidligere 

arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3.    

Utover dette finner ikke departementet grunn til å gå nærmere inn på forholdet mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker i dette høringsnotatet. Slike forhold må finne sin løsning 

gjennom forhandlinger og samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen i tråd med 

arbeidslivets tradisjoner, eventuelt med bistand fra KS (Kommunesektorens interesse- og 
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arbeidsgiverorganisasjon). Dette gjelder for eksempel spørsmål konkret om hvilke og 

hvor mange ansatte som omfattes av virksomhetsoverdragelsen.   

5.22.3 Virksomhetsoverdragelse – forholdet til virksomhetene mv.    

Dette punktet inneholder departementets vurderinger knyttet til overføring av eierskapet 

til virksomhetene fra fylkeskommunen til kommunen. Videre beskrives prinsippene for 

det økonomiske oppgjøret samt departementets forslag til lovendringer 

(overgangsbestemmelser) i forbindelse med selve gjennomføringen av oppgjøret. Under 

dette punktet omtales også mulige måter å organisere den fremtidige kommunale 

tannhelsetjenesten på i lys av virksomhetsoverdragelsen. Dette gjelder særlig 

odontologiske spesialisttjenester, herunder virksomheten ved de regionale odontologiske 

kompetansesentrene.   

5.22.3.1 Behov for lovregulering av virksomhetsoverdragelsen  

Det er i Oppgavemeldingen lagt til grunn at en overføring av den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten til større kommuner vil innebære at kommunene overtar driften av de 

offentlige tannklinikkene som fylkeskommunen har etablert. Skal kommunene kunne overta 

sektoransvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, bør de etter departementets 

vurdering også overta eierskapet til de virksomhetene som produserer tjenestene, det vil 

si tannklinikkene og de regionale odontologiske kompetansesentrene.  

I denne sammenheng tillegges begrepet "tjenester" en vid betydning utover rent klinisk 

virksomhet. Ansatte på tannklinikkene kan ha oppgaver utenfor tannklinikkene, som for 

eksempel helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning, opplæring av studenter 

i praksisperioden mv. Utover klinisk tverrfaglig spesialistbehandling, driver de regionale 

odontologiske kompetansesentrene blant annet kunnskapsutvikling og forskning, gir 

opplæring, råd og veiledning av personell, tilbyr etter- og videreutdanning av ansatt 

tannhelsepersonell som del av sin virksomhet samt deltar i praksisdelen av utdanningen 

av tannlegespesialister.  

Spørsmålet er i hvilken grad det er behov for å lovregulere virksomhetsoverføringen. Det 

vil si om staten uten videre kan kreve at fylkeskommunen overdrar de formuesposisjoner 

som er knyttet til virksomhetene som kommunen skal overta. Slike formuesposisjoner vil 

typisk være eiendomsrett til bygninger og eiendommer (tannklinikker mv.) og avtalte 

rettigheter og plikter knyttet til klinikkdrift, som for eksempel leieavtaler.  

Det er et generelt forvaltningsrettslig prinsipp i norsk rett at staten ikke kan gripe inn i 

fylkeskommunens rettsforhold uten lovhjemmel. Dette følger av fylkeskommunens 

posisjon som et eget rettssubjekt i forhold til staten. En kommune kan derfor ikke uten 

videre, eller som en direkte konsekvens av å overta sektoransvaret for tannhelsetjenester, 

kreve å få overta de fylkeskommunale formuerettslige posisjonene som er knyttet til drift 

av tannklinikker og kompetansesentre. Kommunens rett og plikt til overtakelse må 

besluttes i lovs form. Som nevnt over, bør utgangspunktet være at eierskapet til 

virksomhetene som produserer tjenester overføres til kommunene for at ansvaret for den 

offentlige tannhelsetjenesten skal kunne ivaretas på en forsvarlig måte. Det er neppe 
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tilstrekkelig at overføringen kun baseres på avtale mellom fylkeskommunen og 

kommunen.  

I forbindelse med sykehusreformen ble det vurdert som nødvendig med lovhjemmel for 

overdragelse av virksomheter i spesialisthelsetjenesten til staten. Dette hadde blant annet 

sammenheng med at det var forutsatt i spesialisthelsetjenesteloven at fylkeskommunen 

var eier av helseinstitusjonene og andre deler av virksomheten, jf. bestemmelsene i 

tidligere §§ 2-7, 2-8 og 6-1 i spesialisthelsetjenesteloven slik de lød da loven ble vedtatt i 

1999. Videre var det forutsatt at overdragelsen skulle skje til statlige regionale 

helseforetak som egne rettssubjekter. Noen klar forutsetning om fylkeskommunalt 

eierskap til tannklinikker mv., fremgår ikke av tannhelsetjenesteloven. I forbindelse med 

overføringen av det offentliges samlede ansvar for tannhelsetjenester til fylkeskommunen, 

la man opp til økonomiske overgangsordninger der fylkeskommunen kunne inngå avtale 

om leie eller kjøp av tannklinikker med utstyr som kommunen før 1. januar 1984 hadde 

stilt til disposisjon for folketannrøkt og skoletannpleie. Det vises til § 2 i tidligere 

forskrift 16. september 1983 nr. 1444 gitt med hjemmel i tannhelsetjenesteloven § 7-5. I 

dag står imidlertid fylkeskommunen som eier av de offentlige tannklinikkene og de 

regionale odontologiske kompetansesentrene. Selve driften kan være organisert på ulike 

måter.     

Detaljene i virksomhetsoverdragelsen og det økonomiske oppgjøret mellom 

fylkeskommunen og kommunen forutsettes imidlertid basert på avtale mellom partene, 

uten statens deltakelse. Det kan i avtale for eksempel være behov for klargjøring og 

konkretisering av hvilke formuerettslige posisjoner kommunen har rett og plikt til å 

overta. Departementet legger til grunn at dette er et forhold mellom partene og finner det 

ikke naturlig og hensiktsmessig å gi detaljerte regler om innholdet i avtalene, for 

eksempel om hvilke formuesgjenstander overdragelsen kan omfatte. Spørsmål om 

regulering av eierskapsovertakelse og avtalerettslige posisjoner i forbindelse med 

virksomhetsoverføringen er nærmere omtalt nedenfor under punkt 5.22.3.3 til 5.22.3.6.     

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det lovfestes at kommunen fra det tidspunkt 

lovendringene trer i kraft, får rett og plikt til å overta alle formuerettslige posisjoner 

(eiendomsrett til formuesgjenstander og avtalerettslige posisjoner) knyttet til 

virksomhetene og at virksomhetsoverføringen skjer som en direkte følge av at 

sektoransvaret for tannhelsetjenester legges til kommunen. Se forslaget til 

overgangsbestemmelser i ny § 13-4 første ledd i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. punkt 

5.22.3.7. Forslaget er utformet etter mønster av de tidligere overgangsbestemmelsene i 

helseforetaksloven § 52 nr. 6 som senere er opphevd.  

5.22.3.2 Spørsmål om erstatning for virksomhetsoverdragelsen 

Departementet har tidligere vurdert spørsmålet om fylkeskommunen har rettskrav på 

erstatning i forbindelse med virksomhetsoverføringer knyttet til sykehusreformen som ble 

iverksatt 1. januar 2002, jf. Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. 

(helseforetaksloven) punkt 4.22 side 90-92. Med bakgrunn i de generelle drøftingene og 

konklusjonene i forarbeidene til helseforetaksloven, legger departementet til grunn at 

fylkeskommunen ikke vil ha krav på økonomisk kompensasjon fra staten for de 
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alternative formuesverdier som ligger i tannklinikkene og de regionale odontologiske 

kompetansesentrene i forbindelse med virksomhetsoverføringen, beregnet på grunnlag av 

et antatt salg. Dette gjelder bare under forutsetning av at kommunen samtidig overtar den 

andel av fylkeskommunens gjeld som er tilknyttet virksomheten, for eksempel lån knyttet 

til utbygging av tannklinikker. Se nærmere om overtakelse av gjeld under punkt 5.22.3.6. 

Lovavdelingen i Justisdepartementet har i en tolkningsuttalelse fra 2001 lagt til grunn at 

overtakelse uten vederlag kan skje uten hensyn til om fylkeskommunen kan påvise et 

økonomisk tap som følge av overtakelsen og uhindret av forbudet mot ekspropriasjon i 

Grunnloven § 105.  

Departementet viser også til utredningen av overføring av de somatiske sykehjemmene 

fra fylkeskommunen til kommunen, hvor Sosialdepartementet uttalte følgende i St.meld. 

nr. 68 (1984-85) Sykehjemmene i en desentralisert helse- og sosialtjeneste punkt 9.6 side 

142:  

"Som regel er tidligere kommunalt eide sykehjem ved eierskifte overført vederlagsfritt til 

fylkeskommunene i perioden etter innføringen av sykehusloven i 1969. Av den grunn er 

det Regjeringens syn at fylkeskommunale sykehjem bør overlates til kommunene 

vederlagsfritt i den grad tidligere inngåtte avtaler ikke tilsier konkret oppgjør for 

institusjonen."  

Dette synspunktet ble fulgt opp i Ot.prp. nr. 48 (1985-86) Om lov om endringer i lov av 

19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (Sykehjemmene i den 

kommunale helse- og sosialtjenesten) punkt 11.2.1 side 69, hvor det ble lagt til grunn at 

bygningene skulle overdras vederlagsfritt til kommunene med mindre noe annet ble 

avtalt.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det i utkastet til overgangsregler i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 13-4 første ledd tas inn en bestemmelse om at kommunen skal 

overta virksomhetene uten at fylkeskommunene får vederlag for den alternative verdien 

av formuesposisjonene.  

5.22.3.3 Overtakelse av fylkeskommunens eierskap til virksomheten 

Oppgaveoverføringen innebærer at det samlede sektoransvaret for å sørge for, finansiere 

og organisere tannhelsetjenester på vegne av det offentlige forankres i kommunen, jf. 

forslaget til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 og 3-2 b. For å kunne 

ivareta sørge for ansvaret på en forsvarlig måte i samme omfang og med samme kvalitet 

som fylkeskommunen, vil kommunene ha behov for et tilsvarende produksjonsapparat 

som fylkeskommunen har til disposisjon i dag. Klinisk tannhelsevirksomhet er en relativt 

utstyrsintensiv virksomhet, sammenlignet med andre kommunale helse- og 

omsorgstjenester.  

Som nevnt over, er departementets utgangspunkt at kommunene bør overta eierskapet til 

den kliniske kjernevirksomheten (tannklinikker), de regionale odontologiske 

kompetansesentrene og eventuelt annen fast eiendom som har en naturlig tilknytning til 

tannhelsevirksomheten, det vil si realkapital og eierandeler i tannhelsevirksomhet. Det 

innebærer at kommunene også overtar ansvaret for formuesgjenstander knyttet til 

virksomhetene, som for eksempel odontologisk utstyr, forbruksmateriell, kontorutstyr, 
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IKT, rekvisita, inventar, varelager mv. Utgangspunktet må være at kommunen skal overta 

virksomhetene slik de "står og går" på overtakelsestidspunktet.  

Kommunen vil ikke ha rett eller plikt til overta andre aktiva som ikke har noen direkte 

tilknytning til fylkeskommunens forvaltningsansvar for tannhelsetjenesten, som for 

eksempel eventuelle barnehager og "firmahytter" anskaffet til bruk for ansatte.   

Departementet legger vekt på at hensynet til mest mulig klare og entydige ansvarsforhold 

og funksjonsfordeling og rasjonell bruk av offentlige ressurser, tilsier at kommunen 

overtar eierskap og driftsansvar for produksjonsapparatet fullt ut fra dag én, det vil si når 

lovendringene i forbindelse med oppgaveoverføringen trer i kraft. Det vil si at kommunen 

overtar eiers (fylkeskommunens) rettigheter og plikter til produksjonsapparatet. Det vil 

kunne ha utilsiktede konsekvenser i forhold til blant annet konkurransereglene og reglene 

om statsstøtte dersom eiendomsretten til og driften av tannklinikkene og de regionale 

kompetansesentrene fortsatt skulle være igjen hos fylkeskommunene, mens kommunene 

kun overtar sørge for ansvaret og finansieringsansvaret for tjenestene.  

Virksomhetsoverføringen innebærer at de fylkeskommunale virksomhetene går over til 

kommunene fra samme tidspunkt som sektoransvaret for den offentlige tannhelsetjenesten 

overføres. Det betyr at overdragelsen skjer som følge av ikraftsettingen av lovendringene 

som er foreslått i dette høringsnotatet, og ikke som følge av en administrativ eller 

avtalerettslig beslutning. Overtakelsen skjer gjennom virksomhetsoverdragelser "på rot", 

ikke gjennom overdragelse av de enkelte formuesposisjonene.  

Departementet foreslår derfor at det i utkastet til overgangsbestemmelser i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 13-4 første ledd lovfestes at det skal skje en samlet overdragelse 

av de rettigheter og plikter som er knyttet til kjernevirksomheten (produksjonsapparatet) 

fra samme tidspunkt som kommunen pålegges sektoransvaret for tannhelsetjenester. 

Forslaget er begrenset til å omfatte overtakelse av eierskapet til offentlig 

(fylkeskommunal) virksomhet. Det vil si at kommunen ikke overtar tannhelsevirksomhet 

som er i privat eie.  

Departementet foreslår også en bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 13-4 

første ledd som eksplisitt lovfester at overføringen av eiendeler fra fylkeskommunen til 

kommunen skal gjennomføres etter kontinuitetsprinsippet. Kontinuitetsprinsippet legges 

også til grunn ved overføring av rettigheter og plikter, jf. punkt 5.22.3.5 og 5.22.3.6 

nedenfor. Utgangspunktet er at det i forbindelse med skifte av eier på fast eiendom skal 

betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument (dokumentavgift), jf. reglene i 

lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift kapittel 2. Kontinuitetsprinsippet er en 

felles betegnelse på en rekke regler som forutsetter at et foretak gjennom overtakelse av 

et annet foretak trer inn i det overdragende foretakets rettsforhold. Skal transaksjoner 

gjennomføres etter prinsippet om kontinuitet, må det ha et rettslig grunnlag. Lovfesting 

av kontinuitetsprinsippet innebærer implisitt at skiftet av eier til fast eiendom ikke regnes 

som en hjemmelsoverføring etter tinglysingsreglene i dokumentavgiftsloven. Uten 

hjemmelsoverføring utløses heller ikke plikten til å betale dokumentavgift ved 

overdragelse av blant annet fast eiendom.  
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5.22.3.4 Hvem overføres eierskapet til?  

Departementet viser til prinsippene som ble lagt til grunn ved overføringen av ansvaret 

for sykehjemmene fra fylkeskommunene til kommunene fra 1. januar 1988. Det ble i den 

forbindelse tatt inn en overgangsbestemmelse i kommunehelsetjenesteloven 7-5 som blant 

annet fastsatte følgende:  

"Eiendomsretten til fylkeskommunalt somatisk sykehjem […] overdras vederlagsfritt til 

den kommune hvor institusjonen er oppført. Kommunen overtar samtidig 

gjeldsforpliktelser som skriver seg fra oppføring eller ombygging av eller utstyr til 

institusjonene.  

Kommunen kan uten hinder av foregående ledd avtale med andre kommuner eller 

fylkeskommunen at disse helt eller delvis skal ha eiendomsrett til institusjonen, eller at 

andre kommuner skal disponere plasser ved institusjonen." 

I følge lovforarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 48 (1985-86), var bestemmelsen i 

kommunehelsetjenesteloven § 7-5 andre ledd ment å ta høyde for at kommuner der det 

enten ikke var sykehjem eller sykehjemdekningen var særlig lav, burde ha mulighet til å 

avtale kjøp av sykehjemsplasser av den kommunen hvor institusjonen lå 

(vertskommunen). Bestemmelsen åpnet også for å avtale andre ordninger, som for 

eksempel at flere kommuner skulle eie og drive institusjoner i fellesskap. Dette ble 

vurdert å være praktisk i tilfelle der et tidligere fylkeskommunalt sykehjem hadde hatt 

mer enn én kommune som opptaksområde.   

Departementet legger til grunn at det på samme måte som ved sykehjemsreformen er 

hensiktsmessig at det er den kommunen der henholdsvis tannklinikken og det regionale 

odontologiske kompetansesenteret er lokalisert, som i utgangspunktet blir eierkommunen 

ved oppgaveoverføringen. Eierkommunen står deretter fritt til å inngå avtale om eierskap 

og samarbeid om drift av tannklikk med nærliggende kommuner. Eierkommunen vil også 

stå fritt til å inngå samarbeid om kompetansesenterets virksomhet med andre kommuner 

innenfor det geografiske nedslagsfeltet for kompetansesenteret. Kompetansesentrene er 

etablert i de største byene, det vil si Oslo, Arendal, Stavanger, Bergen, Trondheim og 

Tromsø. For kommunenes del vil spørsmål om eierforhold mv. bli nærmere klarlagt når 

ny fremtidig kommunestruktur er fastlagt. Det vil generelt kunne være utfordrende for 

eierkommunen for et regionalt odontologisk kompetansesenter å samarbeide med et stort 

antall andre kommuner innenfor fylket/regionen. 

I dag er det om lag 45 kommuner hvor det ikke er noen tannklinikk og rundt 45 

kommuner hvor tannklinikken er betjent i et begrenset antall dager av tannhelsepersonell 

som har sin hovedarbeidsplass på tannklinikker i nabokommuner. Dersom det etter at ny 

kommunestruktur er fastlagt fortsatt finnes kommuner uten egen tannklinikk eller tilgang 

på private tjenesteytere, så bør den enkelte kommune enten vurdere å etablere egen 

tannklinikk eller inngå interkommunalt samarbeid med andre kommuner om felles drift 

av tannklinikk.  

Det foreslås at det presiseres i forslaget til overgangsbestemmelse i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 13-4 første ledd at eiendomsretten som hovedregel overføres til 

den kommunen hvor den aktuelle virksomheten er lokalisert. Departementet understreker 
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at forslaget ikke vil være til hinder for at eierkommunen etter overdragelsen inngår avtale 

med andre kommuner om felles eierskap til klinikker, regionale odontologiske 

kompetansesentra mv.   

5.22.3.5 Overtakelse av fylkeskommunens avtalerettslige posisjoner  

Overføring av ansvaret for tannhelsetjenester til kommunen reiser problemstillinger 

knyttet til hvordan kommunene kan tre inn i fylkeskommunens løpende kontrakter. 

Inngrep i private avtaler ved endring av debitorstilling er ikke uproblematisk. I 

utgangspunktet kreves samtykke fra kreditor for at en forpliktelse skal overdras til en 

annen. Dersom enighet ikke oppnås, må en overføring hjemles i lov. Departementet 

mener det ikke vil være hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart å basere seg på en 

løsning hvor man må innhente samtykke fra hver enkelt leverandør for at 

kontraktsposisjonen skal kunne overtas av kommunen. I et slik tilfelle vil det knyttes stor 

grad av usikkerhet til om et slikt samtykke vil bli gitt og dette vil gi en uforutsigbar 

situasjon og vil kunne hindre kontinuiteten i tjenestetilbudet til pasientene.  

Av hensyn til å sikre en hensiktsmessig overføring av oppgaven fra fylkeskommunen til 

kommunen, mener departementet at det må sikres at leverandører av ulike tjenester ikke 

kan påstå seg uforpliktet av inngåtte kontrakter ved oppgaveoverføringen. Hensynet til å 

sikre at det ikke oppstår driftsavbrudd i tjenesteytingen må etter departementets vurdering 

veie opp for hensynet til å sikre leverandørene fra et inngrep i avtalene.  

Både fylkeskommunen og kommunen har i dag frihet til å organisere tjenesteytingen slik 

den selv finner hensiktsmessig. De kan selv yte tannhelsetjenester og andre helse- og 

omsorgstjenester gjennom egne ansatte, eller tilby tjenester ved å inngå avtaler med andre 

offentlige eller private tjenesteytere om tjenesteyting på vegne av 

fylkeskommunen/kommunen. Dette prinsippet er nedfelt i tannhelsetjenesteloven § 1-1 

tredje ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd. Oppgaveoverføringen og 

virksomhetsoverdragelsen til kommunalt nivå medfører ingen endring i disse prinsippene.  

I tilfeller der fylkeskommunen oppfyller sitt ansvar for nødvendig tannhelsehjelp til 

bestemte grupper i befolkningen gjennom avtaler med private tannleger om å utføre 

tjenester på vegne av fylkeskommunen, er departementets vurdering at kommunen må 

kunne tre inn i disse avtalene for å sikre et like godt tjenestetilbud for personer i disse 

gruppene etter oppgaveoverføringen. I og med at det foreslås å lovfeste rettigheter til 

tannhelsehjelp for rusavhengige og innsatte i fengsler i kriminalomsorgen, er det særlig 

viktig at kommunen også er i stand til å oppfylle disse lovpålagte oppgavene. Hensynet til 

pasientene og kontinuiteten i tjenestetilbudet tilsier at kommunen får rett og plikt til å 

videreføre eksisterende avtaler med private tannleger.  

Videre forutsettes det at alle andre eksisterende avtaler med private og offentlige 

tjenesteytere og leverandører av ulike administrative tjenester, for eksempel leieavtaler, 

leasingavtaler, byggekontrakter mv. følger med og videreføres. En del av disse 

avtalerettslige forpliktelsene vil fylkeskommunen ikke bli i stand til å oppfylle fordi 

kommunen overtar virksomheten de er knyttet til. Derfor foreslås det at kommunen får en 

plikt til å tre inn. Kommunen er selvstendig rettssubjekt og ved virksomhetsoverdragelsen 

vil kommunen tre inn som ny part i fylkeskommunens posisjon i alle typer avtaler med 
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private og offentlige myndigheter, med de rettigheter og forpliktelser som følger av 

avtalen. I tilfeller der fylkeskommunen for eksempel leier klinikklokaler og utstyr, er det 

rimelig at kommunen må kunne tre inn i leiekontrakten slik at den har mulighet til å 

videreføre det eksisterende tannhelsetilbudet inntil den eventuelt vurderer andre 

løsninger. Der kommunen som debitor ønsker å frigjøre seg fra et langsiktig forhold ved å 

dekke fylkeskommunens forpliktelser, vil det bli et spørsmål om kreditor ønsker å 

akseptere en slik innfrielse og om vedkommende er forpliktet til det etter avtalen.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn å lovfeste kommunens rett og plikt til å tre inn 

i fylkeskommunens løpende avtaler. Det foreslås å ta inn en bestemmelse i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 13-4 første ledd om at kommunen skal ha en generell rett og plikt 

både overfor fylkeskommunen og overfor tredjemann (kreditorer mv.) til å tre inn i 

fylkeskommunens posisjon i avtaleforholdet. En slik bestemmelse gir nødvendig rettslig 

grunnlag for at det ikke bare er realkapital og formuesgjenstander som skal overdras, men 

også avtalerettslige posisjoner.  

Det foreslås også en egen bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 13-4 andre 

ledd om at kommunen skal ha rett og plikt til å tre inn i fylkeskommunens avtalebaserte 

rettigheter og plikter som følger av avtaler med private tannleger som foreligger på 

tidspunktet for oppgaveoverføringen. Forslaget er utformet etter mønster av den tidligere 

overgangsbestemmelsen i helseforetaksloven § 52 nr. 4 som senere er opphevd.      

Overføringen av rettigheter og plikter vil skje med befriende virkning for 

fylkeskommunen. Kommunen vil samtidig overta fylkeskommunens posisjon som part i 

eventuelle tvister som måtte foreligge knyttet til de enkelte avtalene. Kommunen vil tre 

inn i avtalene med de samme rettigheter og forpliktelser som fylkeskommunen hadde med 

virkning fra iverksettingen av oppgaveoverføringen. Kreditorer og andre rettighetshavere 

kan ikke påberope seg overdragelsen som en bristende forutsetning for rettsforholdet.   

5.22.3.6 Overtakelse av fylkeskommunens gjeldsansvar 

Det overordnede prinsippet for det økonomiske oppgjøret bør være at fylkeskommunene 

etter virksomhetsoverdragelsen skal ha tilstrekkelig evne til å løse de øvrige oppgaver 

som de er pålagt. Videre bør ikke overføringen til kommunene medføre en økonomisk 

gevinst på kommunens hånd som følge av at overdragelsen skjer vederlagsfritt. Det 

foreslås derfor at gjeldsforpliktelser inngår i kommunenes samlede overtakelse. Dette 

prinsippet ble blant annet lagt til grunn i forbindelse med sykehjemsreformen, hvor det 

fremgikk av kommunehelsetjenesteloven § 7-5 at kommunen skulle overta samtlige 

gjeldsforpliktelser som ikke var nedbetalt og som skrev seg fra oppføring eller 

ombygging av eller utstyr til institusjonene. Oppgjør knyttet til kommunens overtakelse 

av fylkeskommunens gjeldsansvar knyttet til virksomhetene, vil være gjenstand for avtale 

mellom partene.  

Det vises til departementets forslag til helse- og omsorgstjenesteloven § 13-4 tredje ledd 

nedenfor.  
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5.22.3.7 Forslag til lovregulering  

Departementet foreslår at det tas inn en ny § 13-4 i helse- og omsorgstjenesteloven med 

følgende ordlyd:  

"§ 13-4. Overgangsbestemmelser ved overføring av tannhelsetjenester til kommunen 

Fra og med ikraftsettingen av endringer i denne loven som følge av overføring av ansvaret 

for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen, har den kommune hvor 

virksomheten er lokalisert rett og plikt til å overta alle formuesposisjoner som er knyttet til 

virksomheter innenfor den offentlige tannhelsetjenesten, herunder offentlige tannklinikker 

og regionale odontologiske kompetansesentre. Overtakelsen skal omfatte alle rettigheter og 

plikter som er knyttet til virksomhetene. Overføringen gjennomføres med kontinuitet i 

rettighets- og forpliktelsesposisjoner. Overdragelsen skjer vederlagsfritt.  

Kommunen trer inn i og overtar fylkeskommunens rettigheter og plikter etter avtaler som 

foreligger ved endringslovens ikraftsetting mellom fylkeskommunen og private tannleger 

etter tannhelsetjenesteloven § 4-2, jf. § 5-1. 

Dersom det i forbindelse med overføringen av rettigheter og plikter til kommunen som 

nevnt i første ledd og andre ledd overføres gjeld eller andre forpliktelser knyttet til 

virksomhetene, er det frigjørende for fylkeskommunen. Kreditor og andre rettighetshavere 

kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at den utgjør en bortfallsgrunn for 

rettsforholdet.  

Kommunen kan uten hinder av bestemmelsene i foregående ledd avtale med andre 

kommuner eller fylkeskommunen at disse helt eller delvis skal ha eiendomsrett til 

virksomheten."  

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  

5.22.4 Interkommunalt samarbeid mv. etter virksomhetsoverdragelsen 

5.22.4.1 Utgangspunkt  

I Oppgavemeldingen, jf. Meld. St. 14 (2014-2015) punkt 5.3.1 side 41, la departementet til 

grunn at en overføring av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten til større kommuner vil 

innebære at kommunene overtar driften av de offentlige tannklinikkene som 

fylkeskommunene har etablert. Det vil være opp til den enkelte kommune å avgjøre i hvilken 

grad den vil opprettholde eller endre klinikkstrukturen som skal gjelde for egen kommune. En 

ansvarsoverføring vil kunne medføre smådriftsulemper dersom det er kommuner som også 

etter endringer i kommunestrukturen står uten tannklinikk i egen kommune, og må bygge opp 

egne tilbud. Det vil derfor være behov for fleksible løsninger for å sikre forsvarlig 

tjenesteyting. Et alternativ for disse kommunene kan være å samarbeide med andre 

nærliggende kommuner om tilgjengelighet og tjenestetilbud, eller eventuelt å kjøpe tjenester 

fra private tjenesteutøvere.  

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen la i Innst. 333 S (2014-2015) til grunn at 

kommunene står fritt til å organisere ansvaret enten i egen regi, samarbeid med 

private/ideelle eller samarbeid med andre kommuner. Flertallet fremhevet at Regjeringen 

må vurdere tiltak som legger til rette for å videreføre kompetansemiljøene i regionale 

kompetansesentre og i spesialisttannhelsetjenesten.   
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Departementet legger i dette høringsnotatet til grunn at både eierskap til og driften av 

virksomhetene skal overføres til kommunene. Utgangspunktet er at kommunen har frihet 

til å organisere virksomheten slik den finner mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold. 

Den kan yte tjenestene selv, inngå avtaler med private tjenesteytere eller inngå samarbeid 

med andre kommuner, for eksempel ved kjøp av tjenester fra eierkommunen eller 

gjennom andre interkommunale samarbeidsløsninger. Departementet understreker at 

reglene om offentlige anskaffelser som hovedregel må følges ved tjenestekjøp både fra 

private tjenesteytere og fra andre kommuner. Dette gjelder med mindre den aktuelle 

kommunen ikke tar vederlag som kan anses som markedsmessig eller som gir overskudd, slik 

at det ikke kan sies å foreligge en gjensidig bebyrdende kontrakt.    

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er i dag i hovedsak organisert som egne etater i 

fylkeskommunen som forvaltningsorgan. I enkelte fylkeskommuner er den kliniske 

tannhelsevirksomheten skilt ut og organisert som fylkeskommunale foretak (FKF) etter 

kommuneloven. I begge tilfeller vil etaten og foretaket fortsatt utgjøre en del av 

fylkeskommunen som rettssubjekt. Dagens organisering av den fylkeskommunale 

tannhelsetjenesten har i utgangspunktet ikke betydning for den kommunale 

eierskapsovertakelsen. Organiseringen får bare betydning for hvilke typer rettigheter som 

overdras, det vil si om det er eiendomsrett til selve virksomheten eller til eierandeler i et 

selskap eller foretak som eier virksomheten.  

5.22.4.2 Mulige modeller for organisering av virksomheten gjennom 

interkommunalt samarbeid 

Det er opp til kommunene selv å finne frem til hvilke organisasjonsformer som er best 

egnet når det gjelder fremtidig samarbeid om tannhelsetjenester. Nedenfor gis det en kort 

omtale av ulike modeller som kan være aktuelle for kommuner som ønsker å samarbeide 

om løsning av oppgaver på dette området.   

Interkommunalt samarbeid kan blant annet organiseres etter følgende modeller:  

 Interkommunalt styre etter kommuneloven § 27 

 Interkommunalt selskap  

 Aksjeselskap 

 Vertskommunesamarbeid.   

Interkommunalt samarbeid anses særlig aktuelt når det gjelder kommunens ivaretakelse 

av ansvaret for å sørge for at odontologiske spesialisttjenester er tilgjengelige for  

befolkningen i kommunen. De seks regionale odontologiske kompetansesentrene er i dag 

i hovedsak eid og drevet av flere fylkeskommuner i fellesskap. Tannhelsetjenestens 

kompetansesenter Nord-Norge (TKNN) er imidlertid heleid av Troms fylkeskommune og 

inngår som en enhet i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenestens 

kompetansesenter Øst (TKØ) er organisert som et § 27-samarbeid. Tannhelsetjenestens 

kompetansesenter Vest (TKV) er organisert som to selvstendige kompetansesentre i 

henholdsvis Hordaland og Rogaland. TKV Hordaland er en enhet i fylkeskommunens 

administrasjon, mens TKV Rogaland er en del av et fylkeskommunalt foretak. 

Tannhelsetjenestetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TKMN) og Sør (TKS) er 

organisert som interkommunale selskap.  
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Det følger av kommuneloven § 27 nr. 1 første ledd at to eller flere kommuner, to eller 

flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner, 

kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget 

gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre og fastsetter vedtekter for styret, jf. § 27 nr. 

2 bokstav a til e. Vedtektene skal blant annet inneholde bestemmelser om uttreden fra 

eller oppløsning av samarbeidet. Myndigheten som kan overføres til et eget styre etter 

kommuneloven § 27 er begrenset til avgjørelser som angår virksomhetens "drift og 

organisering", for eksempel i form av utbygging av tannklinikker mv. Det er derfor ikke 

mulig å samarbeide om oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet innenfor 

denne modellen, som for eksempel avgjørelser som innebærer tildeling av tannhelsehjelp 

til pasienter med rettigheter. Dette kan bare gjøres gjennom et vertskommunesamarbeid 

etter reglene i kommuneloven, se under. § 27-samarbeid kan etter omstendighetene være 

et eget rettssubjekt med den rettslige handleevne som følger av denne statusen, men det 

kan også være en del av kommunen. Samarbeid innenfor den rettslige rammen som 

kommuneloven § 27 gir, kan være et alternativ til selskapsrettslig organisering etter lov 

om interkommunale selskaper. Dersom det er aktuelt å samarbeide med private, må andre 

modeller benyttes, som for eksempel aksjeselskap.  

Interkommunalt samarbeid kan også organiseres som et interkommunalt selskap etter lov 

29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskap (IKS-loven). Et IKS er et eget 

rettssubjekt og kommunene blir deltagere gjennom undertegning av selskapsavtalen. 

Kommunene utøver eierstyring gjennom representantskapet. IKS-loven setter ingen 

begrensninger for hvilken virksomhet som kan inngå i et IKS. IKS er en eierform som 

forutsetter fullt ut offentlig eierskap og private kan ikke delta. Kommunen kan derfor 

gjennom å overta eierandelene knyttet til det regionale odontologiske kompetansesenteret 

fra samtlige fylkeskommuner, bli eier av den samlede virksomheten. Kommunen står fritt 

til å samarbeide med andre kommuner innenfor et IKS. Departementet foreslår at 

kommunen overtar slike virksomheter på linje med heleide fylkeskommunale 

virksomheter.  

Aksjeselskapsformen er regulert i lov om aksjeselskap av 13. juni 1997 nr. 44 

(aksjeloven). Denne selskapsformen er først og fremst utviklet med tanke på private 

aktører og økonomisk virksomhet, men også kommuner kan ta den i bruk. Et AS er et 

eget rettssubjekt og kommunene blir eiere i fellesskap. Deltakerkommunene kan utøve 

eierstyring gjennom vedtak på generalforsamlingen. Verken styret eller 

generalforsamlingen i et AS kan utøve offentlig myndighet knyttet til lovpålagte 

oppgaver. I tilfeller der fylkeskommunal virksomhet eventuelt er organisert som AS og 

fullt ut eid av en eller flere fylkeskommuner, foreslår departementet at kommunen trer inn 

i alle eierrettighetene.  

Reglene i kommuneloven § 28-1 a til § 28-1 k åpner for samarbeid mellom kommuner om 

lovpålagte oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. 

Vertskommunesamarbeid innebærer at beslutningsmyndighet blir delegert fra en eller 

flere kommuner til en vertskommune på basis av en samarbeidsavtale. Vertskommunen 

vil naturlig være den kommunen som overtar eierskapet til offentlige tannklinikker. 
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Denne samarbeidsmodellen kan gjøre det mulig for kommunene å bygge opp 

velfungerende tjenestetilbud og fagmiljøer i områder der den enkelte kommune hver for 

seg ikke er i stand til dette, for eksempel på grunn av mangel på egen tannklinikk og/eller 

private tjenesteytere. Vertskommunemodellen gjør det mulig og forsvarlig å samarbeide 

om lovpålagte oppgaver som innebærer offentlig myndighetsutøvelse. For eksempel kan 

vertskommunen gis myndighet til å treffe vedtak om tildeling av tannhelsehjelp til 

personer som har rettigheter, fastsetting av lokale forskrifter om dekning av skyssutgifter 

mv. Modellen er ikke den mest aktuelle dersom behovet for samarbeid først og fremst er 

knyttet til drift av tannklinikker og regionale odontologiske kompetansesentre. 

6 Tydeliggjøring av spesialisthelsetjenestens plikt til å 

oppnevne kontaktlege 

6.1 Innledning - bakgrunn 

I Prop. 125 L (2014-2015) ble det foreslått endringer i spesialisthelsetjenesteloven og 

pasient- og brukerrettighetsloven om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Lovforslagene 

ble vedtatt i Stortinget 1. desember 2015 og sanksjonert 11. desember 2015, jf. 

endringslov 11. desember 2015 nr. 97.  

Endringen i spesialisthelsetjenesteloven innebærer at helseforetaket er pålagt plikt til å 

oppnevne kontaktlege for pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som 

har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, 

jf. ny § 2-5 c. Endringen i pasient- og brukerrettighetsloven innebærer at den samme 

gruppen pasienter har rett til å få oppnevnt kontaktlege i spesialisthelsetjenesten, jf. ny § 

2-5 a. Vilkårene for plikt til å oppnevne kontaktlege er de samme som vilkårene for rett til 

å få oppnevnt kontaktlege. Endringene i disse to lovene har ennå ikke trådt i kraft. 

Under behandlingen av lovforslagene i Stortinget ble det fattet et anmodningsvedtak, der 

Stortinget ba regjeringen sørge for at rett til å få oppnevnt kontaktlege må gjelde 

uavhengig av hvor pasienten blir behandlet, jf. Innst. 49 L (2015-2016). Med bakgrunn i 

dette anmodningsvedtaket blir det i dette høringsnotatet foreslått en endring i 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a, slik at det blir tydelig at både offentlige og private 

helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven, skal ha plikt til å 

oppnevne kontaktlege hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. 

6.2 Gjeldende rett 

Etter ny § 2-5 c i spesialisthelsetjenesteloven skal helseforetaket oppnevne kontaktlege 

for pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for 

behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, jf. første ledd. 

Både kravet om at tilstanden må være alvorlig, og kravet om en viss varighet må være 

oppfylt for at vilkårene skal være tilfredsstilt.  

Spørsmålet om tilstanden er alvorlig må som utgangspunkt avgjøres ut fra en objektiv 

faglig vurdering, og det må legges vekt på om tilstanden kan føre til risiko for alvorlig 
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funksjonsnedsettelse eller invaliditet, tap av viktige kroppsfunksjoner eller sanser eller 

eventuelt risiko for tidlig død. Videre bør det legges vekt på både fysiske og psykiske 

følger av tilstanden. Det må også legges vekt på om pasienten i tillegg har annen sykdom, 

skade eller lidelse. Etter en totalvurdering kan det medføre at tilstanden til pasienten må 

anses som alvorlig. 

Terskelen for å oppnevne kontaktlege til barn skal være lav, slik at vurderingen av om 

tilstanden er alvorlig, skal være mildere enn vurderingen av en tilsvarende tilstand hos 

voksne. 

Kravet om at pasienten skal ha behov for behandling fra spesialisthelsetjenesten av en 

viss varighet, skal forstås slik at det som utgangspunkt omfatter tilfeller der det er behov 

for behandling over et tidsrom på mer enn 3-4 dager. Behov for oppfølging av en viss 

varighet skal forstås slik at det som utgangspunkt omfatter tilfeller der det er behov for 

mer enn en enkelt avtale om oppfølging. 

I spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c første ledd er det også bestemt at den som blir 

oppnevnt til kontaktlege, skal være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av 

pasienten. Dette innebærer at den som blir oppnevnt, må være en del av det teamet som 

behandler pasienten. Vedkommende behøver ikke å ha et hovedansvar for behandlingen, 

men må ha en aktiv rolle i behandlingen eller oppfølgingen av pasienten.    

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c andre ledd pålegger helseforetaket å peke ut hvem 

som skal være kontaktlege for pasienten så snart som mulig etter at det er vurdert at 

pasienten har rett til kontaktlege. Siste frist for utpeking av kontaktlege er første virkedag 

etter innleggelse eller poliklinisk undersøkelse. Pasienten skal så snart som mulig få vite 

hvem som er hans eller hennes kontaktlege og skal samtidig orienteres om de oppgavene 

og det ansvaret kontaktlegen har. 

Etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c tredje ledd skal kontaktlegen være den faste 

medisinskfaglige kontakten til pasienten. Det kan ikke kreves at kontaktlegen selv skal 

kunne svare på alle medisinskfaglige spørsmål, men vedkommende skal ha ansvar for å 

innhente informasjon og eventuelt formidle kontakt med andre, slik at pasienten får svar 

og eventuelt blir undersøkt i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Det er også bestemt 

at helseforetaket skal vurdere om kontaktlegen også skal være informasjonsansvarlig etter 

helsepersonelloven § 10 og journalansvarlig etter helsepersonelloven § 39. I vurderingen 

må det legges vekt på hva som i det enkelte tilfellet vil være mest hensiktsmessig for å 

sikre kontinuitet i pasientforløpet.  

For tjenester i det psykiske helsevernet kan kontaktpsykolog oppnevnes i stedet for 

kontaktlege dersom det er mest hensiktsmessig ut fra den behandlingen eller oppfølgingen 

som pasienten skal ha, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c fjerde ledd.  

Ny § 2-5 a i pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter som har alvorlig sykdom, 

skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av 

spesialisthelsetjenesteloven av en viss varighet, rett til å få oppnevnt kontaktlege i 

samsvar med bestemmelsene i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c. Vilkårene for rett til å 
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få oppnevnt kontaktlege er de samme som vilkårene for plikt for helseforetaket til å 

oppnevne kontaktlege.    

6.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger og forslag  

I Prop. 56 L (2014-2015) uttalte departementet at det ikke fant det hensiktsmessig å 

pålegge alle private helseinstitusjoner med avtale å oppnevne kontaktlege, og at det 

regionale helseforetaket må vurdere dette i forbindelse med inngåelse av den enkelte 

avtalen. Bakgrunnen for denne uttalelsen var at Helse Vest RHF i sin høringsuttalelse 

anførte at spesialisthelsetjenesten bør ha ansvar for å oppnevne kontaktlege, ikke 

helseforetaket. Helse Vest RHF viste også til at reglene ikke må utelukke at private 

helseinstitusjoner med avtale kan ha plikt til å oppnevne kontaktlege. Departementet 

mottok ikke uttalelse fra andre høringsinstanser om at pliktsubjektet når det gjelder 

oppnevning av kontaktlege, ikke bør være helseforetaket.  

Stortinget har 19. november 2015 vedtatt en anmodning til regjeringen om å sørge for at 

retten til å få oppnevnt kontaktlege må gjelde uavhengig av hvor pasienten blir behandlet, 

jf. punkt 6.1. Departementet vil for ordens skyld vise til at pasient- og 

brukerrettighetsloven gjelder uansett hvor pasienten får behandling. Det framgår av denne 

loven § 1-2 at hovedregelen er at loven gjelder for alle som oppholder seg i riket. Kongen 

kan i forskrift gjøre unntak fra lovens kapittel 2 for personer som ikke er norske 

statsborgere eller ikke har fast opphold i riket. Departementet oppfatter 

anmodningsvedtaket slik at intensjonen er at plikten til å oppnevne kontaktlege etter 

spesialisthelsetjenesteloven skal gjelde for alle helseinstitusjoner som yter 

spesialisthelsetjenester, både offentlige og private.  

Det at kontaktlegeordningen er vedtatt både som en rettighet etter pasient- og 

brukerrettighetsloven og som en plikt etter spesialisthelsetjenesteloven, taler for at plikten 

bør gjelde for alle institusjoner som yter spesialisthelsetjenester. Det kan anføres at det er 

ulogisk at rettighetsbestemmelsen etter pasient- og brukerrettighetsloven skal ha et videre 

anvendelsesområde enn pliktbestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven. Departementet 

viser også til spesialisthelsetjenesteloven § 1-2, der det framgår at loven gjelder for 

spesialisthelsetjenester som tilbys eller ytes i riket av staten og private, når ikke annet 

følger av de enkelte bestemmelsene i loven.   

På denne bakgrunn foreslår departementet at spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c første 

ledd første punktum endres, slik at plikten til å oppnevne kontaktlege skal gjelde for alle 

helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer at både 

offentlige og private institusjoner som yter spesialisthelsetjenester, skal omfattes. Private 

spesialister, herunder spesialister som har inngått avtale med helseforetak eller regionale 

helseforetak, vil ikke omfattes. 
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6.4 Forslag til lovregulering 

Under henvisning til ovenstående foreslår departementet å endre 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c første ledd første punktum slik at denne gis følgende 

ordlyd (endringer i kursiv): 

Helseinstitusjon som omfattes av denne loven, skal oppnevne kontaktlege for 

pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for 

behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet.  

6.5 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Departementet legger til grunn at en lovendring som gjør det tydelig at både offentlige og 

private helseinstitusjoner skal omfattes av plikten til å oppnevne kontaktlege, ikke vil ha 

vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser. Endringen kan etter 

departementets vurdering gjennomføres innenfor gjeldende økonomiske rammer.  

I Prop. 125 L (2014-2015) pekte departementet på at forslaget om å innføre kontaktlege i 

spesialisthelsetjenesten først og fremst handler om bedre organisering av tjenestene. Å 

informere og følge opp pasienten er en del av legens ordinære plikter. Innføring av 

kontaktlege har som formål å gjøre oppfølgingen av hver enkelt pasient bedre og mer 

effektiv. Det bør derfor ikke være nødvendig å ansette flere leger i 

spesialisthelsetjenesten for å ivareta ordningen. I stedet må ledelsen internt vurdere 

arbeidsfordelingen mellom leger, sykepleiere, koordinator med flere. Mange henvendelser 

fra pasienter vil sannsynligvis kunne avklares av koordinator uten at det er nødvendig å 

involvere kontaktlegen. Ordningen med kontaktlege legger til rette for bedre bruk av 

legens tid og kompetanse, til fordel for pasienter, pårørende, leger og annet 

helsepersonell, og for driften. Departementet viste i Prop. 125 L (2014-2015) også til at 

ordningen i en overgangsfase kan føre til noe mer administrasjon, men at den på sikt mest 

sannsynlig vil gi en bedre ressursutnyttelse og bedre kvalitet i tjenestene. Denne 

vurderingen vil gjelde både for offentlige og private institusjoner som yter 

spesialisthelsetjenester.   

7 Tydeliggjøring av kommunens plikt til psykososial 

beredskap og oppfølging 

7.1 Innledning - bakgrunn 

En ulykke, krise eller katastrofe kan ramme uten forvarsel hvor som helst i landet. 

Terrorfaren i Norge har økt, og naturkatastrofene er hyppigere. Det er derfor viktig med 

god og forutsigbar psykososial beredskap og oppfølging i landets kommuner. Psykososial 

beredskap og oppfølging særpreges av at personell fra en rekke tjenestesteder skal kunne 

rykke raskt ut, med ujevne mellomrom, på kort varsel til uavklarte hendelser av svært ulik 

art og størrelse. Forutsigbarhet i organisering, øvelser, bemanning og økonomiske rammer 

er viktige faktorer for tjenester som skal håndtere akutte situasjoner. 
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I NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen anbefaler kommisjonen et rammeverk 

for psykososial ivaretakelse. Anbefalingen er basert på undersøkelser som viste at 

overlevende, etterlatte og ansatte rapporterte om varierende oppfølgning i kommunene i 

etterkant av terrorangrepene 22. juli 2011, særlig med hensyn til psykososial oppfølgning,  

lokal kriseberedskap, kontaktpersoner, kriseteam og deres kompetanse. Et rammeverk vil 

etter kommisjonens vurdering bidra til å sikre en større forutsigbarhet når det gjelder 

psykososial beredskap og oppfølging. Dette vil kunne forbedre kommunenes innsats 

ytterligere, og sikre at de rammede får god oppfølging uavhengig av hvor i landet de bor.  

Helsedirektoratets gjennomgang av status på feltet bekrefter betydelige lokale variasjoner 

i den psykososiale beredskapen og oppfølgingen. Dette gjelder ikke bare den konkrete 

oppfølgingen etter 22. juli 2011, men også generelt hvordan kommunen ivaretar sitt 

ansvar for psykososial beredskap og oppfølging.  

7.2 Gjeldende rett 

Kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging følger både av helse- og 

omsorgstjenesteloven, lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og lov 23. 

juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). Det vises 

også til lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak 

og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Lovene supplerer og utfyller hverandre, og må 

sees i sammenheng. 

Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd sørge for at 

personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Det presiseres i § 3-1 andre ledd at kommunens ansvar omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 

rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. For nærmere 

redegjørelse vises det til Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.m., side 178 og Innst. 424 L (2010-2011), side 28.  

Kommunen har plikt til å yte et koordinert og helhetlig tjenestetilbud, avgrenset mot det 

som til enhver tid er spesialisthelsetjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-4 og 

4-1. Kommunens ansvar avgrenses videre mot det som må anses for å være den enkeltes 

ansvar for egen helse og velferd. 

Kommunens ansvar etter lovens § 3-1 er nærmere presisert i § 3-2. Det fremgår av 

bestemmelsens første ledd nr. 3 at kommunen for å oppfylle sitt ansvar etter § 3-1, blant 

annet skal tilby hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, inkludert legevakt, 

heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste.  

Kommunene har med dette et særskilt ansvar for å yte døgnkontinuerlig hjelp ved ulykker 

og andre akutte situasjoner. Tjenestene skal som nevnt omfatte alle pasient- og 

brukergrupper og må også sees i sammenheng med kommunenes plikt til å sørge for 

øyeblikkelig hjelp etter § 3-5. 

Det fremgår videre av § 3-2 første ledd nr. 5 at kommunen skal sørge for sosial, 

psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Kommunale habiliterings- og 
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rehabliliteringstjenester skal ikke bare være av medisinsk art, men også dekke sosiale og 

psykososiale behov. 

Helse- og omsorgstjenestene som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 4-1.  

Kommunens plikt til å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester korresponderer 

med pasient og brukers rett til øyeblikkelig hjelp og rett til nødvendige og forsvarlige 

helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven§ 2-1 a. 

Pasient og brukers rett til nødvendige hele- og omsorgstjenester gjelder både i akutte 

situasjoner og ellers. Kommunen kan som hovedregel organisere sine tjenester på den 

måte de finner hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov. Plikten til å sørge for 

forsvarlige tjenester vil imidlertid være førende for hvordan kommunen velger å 

organisere sine tjenester slik at pasient og bruker kan få et forsvarlig tilbud. Det konkrete 

innhold i hjelpen vil variere fra person til person, etter en konkret vurdering av den 

enkeltes behov. Pasienten og bruker har rett til å medvirke i valget mellom ulike tjenester 

og tiltak og kommunen skal så langt som mulig utforme tjenestetilbudet i samarbeid med 

pasienten eller brukeren.  

Kommunens plikt til å tilby tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3, og 

da særlig § 3-2 første ledd, vil være veiledende for hva en person som har rett til 

nødvendige helse- og omsorgstjenester kan forvente av tilbud fra kommunen. Reglene 

angir et minimumsnivå av tjenester som kommunen er forpliktet til å yte. For å kunne 

sørge for helse- og omsorgstjenester på en forsvarlig måte må kommunene sette i verk 

systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, 

evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i relevante lover og forskrifter, jf. 

loven § 3-1 tredje ledd. 

Kommunen har som ansvarlig for helse- og omsorgstjenester etter helseberedskapsloven § 

1-3 ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser. Kommunen har etter samme lov § 

2-2 ansvar for å ha utarbeidet en egen beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester 

de skal sørge for å ha et tilbud om. Formålet med beredskapsplanen er å bidra til at 

befolkningen kan tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester under krig og ved kriser og 

katastrofer i fredstid. Av § 3 i forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til 

beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial 

beredskap, følger at kommunen gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser skal skaffe 

oversikt over hendelser som kan føre til ekstraordinære belastninger for virksomheten.    

I folkehelseloven § 28 fremgår blant annet kommunens ansvar for nødvendige 

beredskapsforberedelser og for tiltak i beredskapssituasjoner, med henvisning til 

helseberedskapsloven § 2-1. Formålet med folkehelseloven er blant annet å bidra til å 

forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.  

Etter sivilbeskyttelsesloven § 14 og 15 plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede 

hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene 

inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Med utgangspunkt i risiko- og 

sårbarhetsanalysen etter § 14, skal kommunen etter samme lov § 15 utarbeide en 
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beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak 

kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal 

beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, 

ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt gir nærmere bestemmelser om hvordan kravene i 

loven skal forstås. 

Oppsummert har kommunen etter gjeldende rett ansvar for å sørge for nødvendig og 

forsvarlig psykososial beredskap og oppfølging i en akutt situasjon/beredskapssituasjon 

og i en oppfølgingsfase etterpå. Som følge av det omfattende ansvaret kommunen har 

under en krise, er kommunen også pålagt å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer, og hvordan de i så 

fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal sammenstilles i en helhetlig 

risiko- og sårbarhetsanalyse og en beredskapsplan. Fylkesmannen fører tilsyn med 

kommunenes oppfyllelse av beredskapsplikten. 

7.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

Psykiske traumer kan føre til psykiske plager i ettertid, på samme måte som fysiske 

skader kan medføre fysiske funksjonshemninger. I følge rapporten fra 22. juli-

kommisjonen ble det lagt ned mye ressurser og innsats fra kommuner for å få til en god 

psykososial støtte til og oppfølgning av de rammede, og mange berørte mottok tilpasset 

støtte fra kommunene. Kommisjonens undersøkelser viste imidlertid at overlevende, 

etterlatte og ansatte rapporterte om varierende oppfølgning i kommunene i etterkant av 

hendelsene, særlig med hensyn til psykososial oppfølgning, lokal kriseberedskap, 

kontaktpersoner, kriseteam og deres kompetanse.  

Helsedirektoratet gjennomførte to kommunekartlegginger etter 22. juli 2011, jf. IS-1946. 

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av 

spørreskjema til kommunene. Rapport Helsedirektoratet 2011 og IS-2010 Kartlegging av 

kommunenes oppfølging av de rammede etter 22.7.11. Spørreskjema til kommunene og 

fylkesmennene, Rapport Helsedirektoratet 2012. I forbindelse med vurderingen av 

kommisjonens forslag om nytt rammeverk for psykososial ivaretakelse, gjennomførte 

direktoratet i 2014 i tillegg en landsomfattende kartleggingsundersøkelse av kommunenes 

organisering og innhold i den psykososiale oppfølgingen. Undersøkelsen ble besvart av 271 

av 428 kommuner. Kartleggingen viste blant annet: 

 97 % av kommunene har etablert psykososiale kriseteam og 98,9 % av teamene består 

av faste medlemmer. Teamene er tverrfaglig organisert 

 91,7 % av kommunene har utarbeidet rutiner for arbeidet 

 74,5 % av kommunene har imidlertid ikke eget vakttelefonnummer til det 

psykososiale kriseteamet 

 86,7 % av kommunene mangler en egen vaktordning for teamet 

 63,6 % av kommunene har ikke utrykningsplikt for medlemmene 

 4,4 % av kommunene mangler en avtale om fast avlønning 

 59,2 % av kommunene samarbeider ikke med tilgrensende kommuner 
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 62,4 % svarte at det ikke fremkommer i kommunens plan for psykososial oppfølging 

ved kriser, ulykker og katastrofer på hvilken måte psykososialt kriseteam skal 

samarbeide med spesialisthelsetjenesten 

 71,5 % har ikke etablert rutiner for samarbeid mellom psykososialt kriseteam og 

frivillige organisasjoner 

 27 % har aldri deltatt i en praktisk kriseøvelse 

Kartleggingene tilsier at det kan være vilkårlige og utilsiktede variasjoner i tilbudene i de 

ulike kommunene. I situasjoner hvor psykososiale kriseteam aktiveres dreier det seg om 

akutte situasjoner, noe som stiller særlige krav til forutsigbarhet og planlegging for å sikre 

forsvarlige tjenester. Praktiske beredskapsøvelser er nødvendige for å utvikle og opprettholde 

kompetanse og ferdigheter. I 22. juli-kommisjonens rapport er det vist til at Helsedirektoratet 

har fulgt opp kommunene og bidratt med faglig veiledning, blant annet gjennom Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Det uttales videre i rapportens kapittel 9.3, 

"Psykososial ivaretakelse", at det kan være ønskelig med et rammeverk, for eksempel ved 

at det forskriftsfestes krav om psykososiale kriseteam i kommunene. Formålet er å sikre 

en større forutsigbarhet i den psykososiale beredskap og oppfølging. Kommisjonen mener 

at et slikt rammeverk vil kunne forbedre kommunenes innsats ytterligere, og sikre at de 

rammede får god oppfølging uavhengig av hvor i landet de bor. Helsedirektoratets 

gjennomgang av status på feltet bekrefter betydelige uønskede lokale variasjoner i den 

psykososiale beredskapen og oppfølgingen. Dette gjelder ikke bare den konkrete 

oppfølgingen etter 22. juli 2011, men også generelt hvordan kommunen ivaretar sitt 

ansvar for psykososial beredskap og oppfølging. Det kan derfor stilles spørsmål ved om 

kommunene i dag tilbyr likeverdig psykososial oppfølging etter kriser, ulykker og 

katastrofer. 

Undersøkelsene viser at det er grunn til å stille spørsmål ved om dagens lovkrav om 

kommunens ansvar på dette området er tydelig nok. Som nevnt under punkt 7.2 følger 

kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging av både helse- og 

omsorgstjenesteloven, folkehelseloven og helseberedskapsloven. Slik helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 flg. er utformet, er det en risiko for at det rettslige 

ansvaret kommunen har for psykososial beredskap og oppfølging underkommuniseres. 

Begrepet "psykososial" er i dag kun nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første 

ledd nr. 5 om psykososial habilitering og rehabilitering. 

Etter departementets vurdering er det viktig at kommunens ansvar for psykososial 

beredskap og oppfølging fremgår tydeligere av loven enn i dag. En tydeliggjøring av 

lovkravet vil etter departementets vurdering bidra til at disse tjenestene planlegges og ytes 

innenfor en mer forutsigbar og forpliktende ramme enn i dag. En forsvarlig beredskap og 

oppfølging er spesielt viktig med tanke på det endrede tidsbildet, økte trusler mot 

samfunnssikkerhet og krisesituasjoner forårsaket av klimaendringer. Det er viktig at alle 

kommuner forstår ansvaret og at ansvaret prioriteres. Departementet foreslår derfor å 

endre helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 slik at ansvar for psykososial 

beredskap og oppfølging tydeliggjøres i form av ny bokstav d). 

Departementets viser i den forbindelse til et grunnleggende prinsipp om at kommunene 

som hovedregel selv skal kunne tilpasse tjenester og organisering til lokale forhold og 
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behov. Departementet foreslår derfor ikke å lovfeste et krav om at kommuner skal sørge 

for etablering av psykososiale kriseteam. Den enkelte kommune må selv vurdere om 

ansvaret for psykososial beredskap og oppfølging skal ivaretas gjennom opprettelse av 

psykososiale kriseteam eller på annen måte. 

For ordens skyld skal det bemerkes at departementet også har vurdert lov om helsemessig 

og sosial beredskap som mulig hjemmelslov for slik tydeliggjøring av kommunens 

ansvar. Helseberedskapsloven inneholder bestemmelser av overordnet karakter om krav 

til innhold i beredskapsplaner, fullmaktsbestemmelser mv, men regulerer ikke det 

generelle ansvaret for helse- og omsorgstjenester i krisesituasjoner eller krav om type 

tjeneste som skal omfattes. Dette er etter lovens system overlatt til helse- og 

omsorgstjenesteloven. Helseberedskapsloven anses dermed mindre egnet som hjemmel 

for en lovfesting av ansvar for psykososial beredskap og oppfølging. 

Helsetjenesten på Svalbard er organisert på en annen måte enn kommunale helse- og 

omsorgtjenester på fastlandet. Blant annet av den grunn er helse- og omsorgstjenesteloven 

ikke gjort gjeldende på Svalbard. Dette innebærer at forslaget om å tydeliggjøre 

kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging ikke vil få virkning på 

Svalbard. Erfaringer fra bl.a. 22/7, øvelse Svalbard 2014 og skredulykken i Longyearbyen 

desember 2015, viser at psykososial beredskap er minst like viktig på Svalbard som på 

fastlandet. Departementet vil derfor vurdere status for psykososial beredskap og 

oppfølging på Svalbard i en egen prosess, for eksempel som ledd i evalueringen av 

skredulykken på Svalbard desember 2015. 

7.4 Forslag til lovregulering 

Under henvisning til redegjørelsen i punkt 7.3, og i samsvar med helse- og 

omsorgstjenestelovens overordnede innretning, foreslås en tydeliggjøring av kommunens 

ansvar for psykososial beredskap og oppfølging ved at helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-2 første ledd nr. 3 gis en tilføyelse i form av en ny bokstav d). Av den grunn vil det 

også være nødvendig med enkelte tekniske justeringer av § 3-2 første ledd nr. 3. Ny 

bestemmelse foreslås da å skulle lyde (endringer i kursiv): 

"Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: 

a) legevakt, 

b) heldøgns medisinsk akuttberedskap,  

c) medisinsk nødmeldetjeneste og  

d) psykososial beredskap og oppfølging" 

Forutsatt at Stortinget slutter seg til slik lovendring, tas det sikte på at lovendringen skal 

settes i kraft fra 1. januar 2018.  
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7.5 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Forslaget begrenser seg til å tydeliggjøre gjeldende rett om kommunens ansvar for 

psykososial beredskap og oppfølging. Som utgangspunkt legger derfor departementet til 

grunn at forslaget ikke medfører økonomiske og administrative konsekvenser.  

For noen kommuner vil forslaget likevel kunne ha slike konsekvenser i praksis. 

Oppfyllelse av beredskapspliktene ved store og uforutsette hendelser kan være en 

krevende oppgave for kommunene, spesielt for små kommuner. At en oppgave er 

lovpålagt, innebærer at kommunen ikke kan velge den bort ut fra økonomiske hensyn 

eller andre hensyn. En tydeliggjøring av ansvaret for psykososial beredskap og 

oppfølging vil kunne medføre at noen kommuner som ikke prioriterer dette feltet 

tilstrekkelig høyt i dag, vil måtte omdisponerer kommunale budsjettmidler som i dag 

brukes på andre oppgaver.  

En påregnelig konsekvens vil være at kommuner som i dag leverer tjenester under 

forsvarlig minstenorm for kvalitet, prioriterer beredskapsfeltet høyere og hever nivået på 

sine tjenester. Dette vil kunne medføre økte kostnader for disse kommunene, men vil også 

kunne gi besparelser ved at man kommer tidligere til med adekvat hjelp ved ulykker, 

kriser eller katastrofer. Da forslaget begrenser seg til en tydeliggjøring av gjeldende rett, 

vil eventuelle utgifter forbundet med tiltaket måtte dekkes innenfor kommunenes 

gjeldende budsjettrammer. 

8 Administrative og økonomiske konsekvenser av de 

samlede forslagene 

8.1 Oppfølging av forslag fra Primærhelsetjenestemeldingen 

8.1.1 Lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten 

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 

punkt 3.2.6. 

Som det fremgår legger departementet til grunn at lovfesting av krav om at kommunene 

må ha ansatt eller avtale med lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster kun 

er å anse for en videreføring og tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og at dette derfor 

ikke vil ha nye administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene. 

Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser av å lovfeste at alle 

kommuner skal ha psykolog knyttet til seg, viser departementet til redegjørelsen under 

punkt 3.2.1. Som det fremgår har departementet etablert en øremerket tilskuddsordning 

som skal bidra til å dekke kommunenes utgifter ved ansettelse av psykologer.  

Modellforsøket med rekruttering av psykologer til kommunene fra 2010–2013 ga gode 

resultater, og ble i 2013 erstattet av et rekrutteringstilskudd. I Prop. 1 S (2015-2016) ble 

det innført ny innretning av denne tilskuddsordningen. En sentral endring er at man går 
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bort fra varierende tilskuddsbeløp fra år til år og over til et fast beløp på kr. 300 000 pr. år 

for psykolog i 100 % stilling. Tilskuddsbeløpet reduseres tilsvarende ut fra hvilken 

stillingsprosent det søkes om. Rammen er på 145 mill. kroner i 2016. Kommunene vil 

ikke ha noe krav på å motta slikt tilskudd, men de vil kunne tildeles midler innenfor 

rammen. Når pliktbestemmelsen trer i kraft, vil tilskuddsmidlene overføres fra Helse- og 

omsorgsdepartementets budsjettkapittel til kommunerammen. 

Når det gjelder ergoterapeut har det ikke tidligere vært et eksplisitt lovkrav at 

kommunene skal ha disse tilknyttet. KOSTRA-tall viser at det per 31. desember 2014 var 

104 kommuner som manglet ergoterapeut. Fordi man i kommunesektoren har hatt en klar 

ansettelsesøkning av fagutdannede de siste årene, er det trolig færre kommuner i dag som 

ikke har ergoterapeut. For ergoterapeutene har det vært en økning på ca. 100 årsverk per 

år de siste årene.  

I henhold til forslaget tas det sikte på at lovkravet først skal settes i kraft fra 1. januar 

2020. På det tidspunkt vil det ha gått fem år fra de KOSTRA-tallene vi opererer med nå. 

Dersom dagens utvikling fortsetter, er det grunn til å anta at enda flere av landets 

kommuner da vil ha ergoterapeut. Det er likevel krevende å angi nøyaktige økonomiske 

konsekvenser for kommunene ved å lovfeste et slikt krav. Både fordi lønnsspennet kan 

variere, men også fordi det vil variere hvor stor stillingsandel det vil være behov for, 

eventuelt at behovet dekkes ved avtale om enkeltkjøp av nødvendige tjenester 

Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser av lovfesting av krav om at 

kommunene må ha ansatt eller avtale med tannlege, viser departementet til 

høringsnotatets punkt 3.2.6, kapittel 5 og punkt 8.2.1 hvor det er redegjort for 

administrative og økonomiske konsekvenser forbundet med å overføre ansvaret for 

offentlige tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene. 

8.1.2 Lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens 

veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 

punkt 3.3.5. Departementet legger her til grunn at veiledning fra den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten til spesialisthelsetjenesten skjer i et visst omfang allerede i dag. 

Forslaget om lovfestingen vil derfor langt på vei kunne sies å være lovfesting av 

gjeldende praksis. Departementet legger i tillegg til grunn at omfanget av slik veiledning 

uansett må forventes å være såpass beskjedent at dette må kunne dekkes innenfor den 

enkelte kommunes ordinære budsjetter. 

8.1.3 Tydeliggjøring av ansvaret for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring i 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 

punkt 3.5.6. Under henvisning til den redegjørelse for gjeldende rett og begrunnelse for 

den foreslåtte endringen av lovens formålsbestemmelse som er inntatt i punkt 3.5.4, har 

departementet lagt til grunn at lovendringen i all hovedsak er en tydeliggjøring av 

allerede gjeldende rett. Det legges derfor til grunn at endringen ikke vil innebære 
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vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunens helse- og 

omsorgstjeneste. 

8.1.4 Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, 

avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep 

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 

punkt 3.6.7. Departementet legger til grunn at lovforslagene tydeliggjør kommunens, de 

regionale helseforetakenes og fylkeskommunens ansvar for å legge til rette for at 

tjenestene skal bli i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. 

Lovendringene presiserer gjeldende rett og antas derfor ikke å ha økonomiske og 

administrative konsekvenser av betydning. 

8.2 Oppfølging av forslag fra Oppgavemeldingen 

8.2.1 Overføring av tannhelsetjenesteansvaret 

8.2.1.1 Konsekvenser av selve oppgaveoverføringen 

Økonomiske og administrative konsekvenser av endret oppgavefordeling må håndteres i 

den ordinære budsjettprosessen. Det legges til grunn at overføring av oppgaver mellom 

forvaltningsnivåene i utgangspunktet vil følges av rammeoverføringer innenfor en samlet 

uendret utgiftsside på statsbudsjettet. Flytting av oppgaver mellom forvaltningsnivåene 

må følge det finansielle ansvarsprinsippet. Dette innebærer at overføring av oppgaver til 

kommunene skal følges av tilsvarende overføring av økonomiske ressurser.  

Overføringen av ansvaret for tannhelsetjenester til kommunen innebærer en omfordeling 

av tilskudd fra statens side ved at det gjøres et uttrekk fra rammetilskuddet til 

fylkeskommunene som legges inn i rammetilskuddet til kommunene. Spørsmål knyttet til 

fordeling av rammetilskuddet til den enkelte kommune omtales ikke nærmere i dette 

høringsnotatet, men vil som nevnt bli nærmere omtalt i aktuell budsjettproposisjon og i 

kommuneproposisjonen. Det avgjørende for fordelingen vil være hvordan 

kommunestrukturen er ved tidspunktet for oppgaveoverføringen.  

Oppgaveoverføringen vil også kunne medføre overgangskostnader i forbindelse med 

forberedelse til og gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen, herunder personaltiltak, 

systemkostnader mv. Kommunene må vurdere hvorvidt de personellressursene og den 

klinikkstrukturen som de får overført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen anses 

tilstrekkelig for å ivareta ansvaret i henhold til krav fastsatt i lov og forskrift. 

Kommunestrukturen ved tidspunktet for overføringen vil ha betydning for behovet for 

interkommunalt samarbeid og for kjøp av tjenester fra private tjenesteytere, og i 

særdeleshet når det gjelder ivaretakelsen av ansvaret for spesialisttannhelsetjenester. 

Dersom interkommunalt samarbeid får et betydelig omfang, vil dette på kort sikt kunne 

ha økonomiske og administrative konsekvenser for samarbeidende kommuner. Det er 

grunn til å anta at dette særlig vil gjelde kommuner med lavt innbyggertall i områder med 

spredt bosetting. På lang sikt vil imidlertid interkommunalt samarbeid kunne medføre 
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stordriftsfordeler og innsparinger. Aktuelle overgangskostnader knytte til 

virksomhetsoverdragelsen er ikke vurdert i dette høringsnotatet.   

8.2.1.2 Konsekvenser av forslaget til modell for lovregulering 

Det vises til departementets vurdering og anbefaling av lovstruktur for regulering av 

kommunens ansvar for tannhelsetjenester (modell 2). I forbindelse med utarbeiding av 

forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og 

omsorgstjenesteloven) ble det foretatt en gjennomgang av samtlige bestemmelser i 

kommunehelsetjenesteloven av 1982. Det har ikke vært gjort tilsvarende gjennomgang av 

tannhelsetjenesteloven av 1983. Tannhelsetjenesteloven inneholder flere bestemmelser 

som langt på vei er likelydende med bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, men 

flere av bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven ble endret i forbindelse med ny lov 

om kommunale helse- og omsorgstjenester. Uavhengig av valg av lovmodell må det 

derfor gjøres en vurdering av hver enkelt bestemmelse i tannhelsetjenesteloven. I tillegg 

må det gjøres en vurdering av alle relevante bestemmelser i helse- og 

omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, sett i lys av behovet for 

modernisering og harmonisering av regelverket. Med unntak av pasient- og 

brukerombudsordningen, gjelder allerede de prosessuelle bestemmelsene i pasient- og 

brukerrettighetsloven for tannhelsehjelp som ytes av fylkeskommunen eller av private 

tjenesteytere. Den foreslåtte lovmodellen forutsetter at det må tas inn enkelte særregler 

eller unntak for tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og 

brukerrettighetsloven.  

Det er en krevende prosess å slå sammen to lover, både pedagogisk og lovteknisk, 

samtidig som man skal opprettholde meningsinnholdet i begge lovene. Et generelt 

spørsmål i den forbindelse er hvorvidt lovforslagene kan ha utilsiktede konsekvenser som 

departementet ikke har vært i stand til å vurdere eller se rekkevidden av. Et spesifikt 

spørsmål er hvorvidt de foreslåtte lovbestemmelsene er tilstrekkelig klare i 

avgrensningene av kommunens plikt til å sørge for nødvendig tannhelsehjelp overfor 

personer som har rett til det, og kommunens plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er 

tilgjengelige også for den øvrige delen av befolkningen. Flere av forslagene kan hver for 

seg ha små konsekvenser for kommunene, men samlet sett vil forslagene likevel kunne få 

konsekvenser av et visst omfang som varierer fra kommune til kommune.   

Forslaget til lovregulering av kommunens ansvar for tannhelsetjenester i helse- og 

omsorgstjenesteloven innebærer i all hovedsak en videreføring av innholdet i 

tannhelsetjenesteloven. Forslaget om å ta inn tannhelsetjenester i kapittel 2 i pasient - og 

brukerrettighetsloven er også i all hovedsak et teknisk grep som innebærer en 

videreføring av gjeldende rett.  

Ved at de aller fleste bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven gis uavkortet 

anvendelse for tannhelsetjenester, innebærer lovforslaget at kommunen vil bli pålagt noen 

flere plikter knyttet til tannhelsetjenester sammenlignet med hva fylkeskommunen i dag 

har etter tannhelsetjenesteloven. Summen av kommuneplikter ville imidlertid også blitt 

tilsvarende større ved regulering i en egen tannhelsetjenestelov (modell 1), siden 
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innholdet i en ny tannhelsetjenestelov uansett måtte moderniseres og harmoniseres med 

blant annet helse- og omsorgstjenesteloven.  

Et hovedformål med oppgaveoverføringen er gjennom lovregulering å legge til rette for at 

kommunen kan se forhold knyttet til tannhelsetjenester og forhold knyttet til øvrige helse- 

og omsorgstjenester i sammenheng til beste for pasienter og brukere. Videre er det et mål 

å legge til rette for at tannhelsetjenester kan integreres organisatorisk i den øvrige helse - 

og omsorgstjenesten på en slik måte som kommunene finner hensiktsmessig.  En slik 

integrering vil kunne ha synergieffekter for den samlede kommunale helse- og 

omsorgstjenesten.  

Departementet ber på denne bakgrunn om høringsinstansenes vurdering av helheten i de 

valg som er gjort i dette høringsnotatet, herunder om det eventuelt er behov for ytterligere 

særregler og unntak for tannhelsetjenester sett i lys av at den i hovedsak er privat 

organisert og finansiert.  

8.2.1.3 Forslag som ikke antas å ha økonomiske og administrative konsekvenser 

utover de plikter fylkeskommunen har i dag  

En rekke forslag innebærer kun en videreføring og/eller tydeliggjøring av gjeldende rett. 

Andre forslag innebærer noe utvidede plikter for kommunen sett i forhold til hvilke 

plikter fylkeskommunen er pålagt i dag, men uten å ha økonomiske og administrative 

konsekvenser.   

Følgende forslag er en videreføring av bestemmelser i tannhelsetjenesteloven, 

folkehelseloven og annen relevant lovgivning, og anses i all hovedsak å ikke ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser: 

 Krav til anvendelse av reglene i forvaltningsloven kapittel II (inhabilitet) og III 

(alminnelige regler om saksbehandling) ved tildeling av rett til kommunale 

tannhelsetjenester, jf. punkt 5.7.2. 

 Plikt til å gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud, jf. punkt 5.9.  

 Helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid, jf. punkt 5.10. 

 Ansvar for å sørge for akutt tannhelsehjelp, jf. punkt 5.13.  

 Plikt til å utarbeide beredskapsplan, jf. punkt 5.16.2.  

 Plikt til å yte bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner, jf. punkt 5.16.3.  

 Plikt til å registrere meldinger fra helsepersonell, jf. punkt 5.16.5.  

 Opplysningsplikt til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen, jf. punkt 5.16.7.  

 Krav til journal- og informasjonssystemer, jf. punkt 5.16.8.  

 Plikt til undervisning og praktisk opplæring samt videre- og etterutdanning av ansatt 

personell, jf. punkt 5.18.1 og 5.18.2.  

 Ansvar for finansiering av pasienttransport til og fra kommunal tannhelsetjeneste, jf. 

punkt 5.19.3.  

 Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper for tannhelsetjenester som regnes som 

henholdsvis økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet for å hindre kryssubsidiering i 

strid med statsstøttereglene, jf. punkt 5.19.4.  

 Regler om statlig tilsyn med kommunen, jf. punkt 5.20.2. Forslaget innebærer en 

tilpasning til tilsynsreglene i helse- og omsorgstjenesteloven som er utformet i tråd 

med de generelle tilsynsreglene i kommuneloven.  
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 Barns rett til tannhelsekontroll, jf. punkt 5.21.6. Plikten til å medvirke til at barnet 

møter opp til regelmessige tannhelsekontroller følger allerede av innholdet i 

foreldreansvaret.  

 Regler om klageadgang over manglende tannhelsehjelp, jf. 5.21.7.  

8.2.1.4 Forslag som kan ha økonomiske og administrative konsekvenser 

Enkelte forslag vil kunne ha økonomiske og administrative konsekvenser i varierende 

grad, uten at det er mulig å anslå eventuelle merkostnader. Dette gjelder blant annet:  

 Ansvar for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for befolkningen, jf. punkt 5.8. 

Dagens begrensninger i ansvaret som ligger i at tjenestene "i rimelig grad" må være 

tilgjengelige videreføres ikke, siden formuleringen ikke lenger anses å ha reell 

betydning. Hvorvidt tilgjengeligheten til tjenestene er forsvarlig, avhenger av en 

rekke faktorer som det i første rekke er opp til kommunen å vurdere.    

 Lovfesting av ansvar for tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet, jf. punkt 

5.9.9. Forslaget er i hovedsak en kodifisering av gjeldende rett som er fragmentert og 

følger dels av tannhelsetjenesteloven, dels av Stortingets budsjettvedtak og 

departementets presiseringer i rundskriv.  

 Lovfesting av kommunens ansvar for tannhelsehjelp til innsatte i fengsler i 

kriminalomsorgen, jf. punkt 5.9.10. Forslaget er en kodifisering av gjeldende rett som 

følger av Stortingets budsjettvedtak og retningslinjer gitt i rundskriv.  

 Hjemmel for å forskriftsfeste krav til privat tannhelsevirksomhet som ikke har avtale 

med kommunen, jf. punkt 5.11.2. Eventuelle konsekvenser for private vil være 

avhengig av at departementet benytter hjemmelen til å utarbeide slik forskrift. 

Eventuelle konsekvenser vil måtte bli vurdert i den sammenheng.  

 Plikt til samhandling og samarbeid mellom ulike deltjenester innad i kommunen, med 

andre tjenesteytere og forvaltningsnivå, jf. punkt 5.12. 

 Krav til pasient- og brukermedvirkning på systemnivå, jf. punkt 5.14.  

 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet, jf. punkt 5.15. Slike krav følger i 

dag av tilretteleggingsplikten i tannhelsetjenesteloven, internkontrollforskriften og det 

ulovfestede forsvarlighetskravet. Kommunens informasjonsplikt om ulike ordninger 

ved pasientskade vil omfatte pasient- og brukerombudsordningen og adgangen til å be 

om vurdering av pliktbrudd, som begge er nye ordninger for tannhelsetjenester.  

 Lovfesting av ansvar for å sørge for utførelsen og finansieringen av transport av 

behandlingspersonell til pasienter som på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte 

frem på behandlingsstedet, jf. punkt 5.16.1.    

 Krav til politiattest, jf. punkt 5.16.4. I Prop. 94 L (2015-2016) er det foreslått en 

utvidelse av kommunens plikt til å kreve fremlagt politiattest for alle som skal yte 

tjenester etter loven, uavhengig av hvem de skal yte tjenester til.   

 Krav til individuell plan som gir pasienten en tilsvarende rettighet til slik plan, jf. 

punkt 5.17. Plikten er ny når det gjelder tannhelsetjenester. Kravet innebærer at 

personer med rett til individuell plan og med rett til nødvendig tannhelsehjelp fra 

kommunen også inngår i vurderingen av behov for koordinering med øvrige helse- og 

omsorgstjenester.  

 Ansvar for å medvirke til at personell i privat tannhelsevirksomhet som har avtale 

med kommunen får tilgang til nødvendig etter- og videreutdanning, jf. punkt 5.18.2.  

 Plikt til å medvirke til forskning, jf. punkt 5.18.3. Plikten er ny når det gjelder 

tannhelsetjenester.  

 Regler om skjerpet taushetsplikt for personell som utfører rent administrative 

oppgaver knyttet til tannhelsetjenester, jf. punkt 5.20.1.  
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 Utvidelse av pasient- og brukerombudsordningen til å omfatte kommunale 

tannhelsetjenester, jf. punkt 5.21.8. Dette vil bli ivaretatt av departementet i 

budsjettsammenheng.     

8.2.1.5 Sammendrag  

En nærmere vurdering av konsekvensene av disse forslagene fremgår under de enkelte 

punktene i kapittel 5 i høringsnotatet. 

Det generelle utgangspunkt er at tilgangen på tannpleiere og tannleger er god. Dette 

innebærer at de aller fleste fylkeskommunale tannpleier- og tannlegestillinger er besatt. 

Etablering av tannlegeutdanningen i Tromsø har bidratt til en tilgang på tannleger og 

stabilitet i tannlegestillinger som man må tilbake til 1970-tallet for å finne maken til. Den 

geografiske fordelingen av tannlegespesialister gjennom oppbyggingen av regionale 

odontologiske kompetansesentre bidrar også til en gradvis bedre geografisk fordeling av 

spesialistkompetanse og til systematisk fagstøtte til allmenntannklinikkene. Kommunene 

vil med andre ord ha gode forutsetninger når det gjelder tilgang på personell og deres 

kompetanse for å ivareta ansvaret for tannhelsetilbudet. Dette gjelder både 

tilgjengelighetsansvaret, tjenester til personer med rusavhengighet, tjenester til innsatte i 

fengsel og medvirkning til forskning. Med unntak av medvirkning til forskning er de 

andre øvrige oppgaver vel innarbeidet i de fylkeskommunale tannhelsetjenesten med 

etablerte rutiner. Forslaget om å rettighetsfeste tannhelsehjelp til personer med 

rusavhengighet og personer innsatt i fengsler, kan innebære økonomiske konsekvenser, 

avhengig av i hvilken grad eksisterende tilbud vil være på nivå med det som kommunene 

vil anse som nødvendig og forsvarlig tannhelsehjelp. Tannhelsetjenester til innsatte i 

fengsler finansieres gjennom tilskuddsmidler til vertskommuner for fengselsinstitusjoner.  

Flere av de øvrige pliktene vil i hovedsak være av administrativ karakter. På 

administrativt nivå gjelder dette krav til brukermedvirkning på systemnivå, krav til 

forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet, krav til politiattest, behov for koordinering av 

deltjenester for personer med rett til individuell plan og som også har rett til nødvendig 

tannhelsehjelp samt regler om taushetsplikt for personer som utfører rent administrative 

oppgaver. Når det gjelder ansvar for å finansiere transport av behandlingspersonell til 

pasienter som på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet, vil 

det kunne gjelde personell som reiser til institusjon/sykehjem og til personer i eget hjem 

for å kunne utføre undersøkelse, opplæring og eventuell behandling. I hvilken grad det 

blir merkostnad for kommunene, vil langt på vei være avhengig av fylkeskommunenes 

praksis ved overføringstidspunktet. 

Omfanget av personell i privat virksomhet som har avtale med fylkeskommune utgjør i 

antall årsverk et svært lite antall, anslagsvis mellom 20 og 30 årsverk. Bestemmelsen om 

å sørge for at kommunen skal medvirke til at disse får adgang til nødvendig etter- og 

videreutdanning, vil få marginale konsekvenser. Hvis kommunene i større grad vil basere 

sitt ansvar for tjenestetilbud på avtale med private, vil omfanget av kommunalt ansatte bli 

lavere. Dette vil ikke endre på de økonomiske konsekvenser av ansvaret. 

Plikten til å medvirke til forskning spesifiserer ikke omfanget av plikten og hvordan dette 

skal organiseres. Tannklinikker i samtlige fylker er allerede i varierende grad involvert i 
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praksisnær forskning. Ansvaret for forskningsprosjektene er forankret i virksomheter med 

forskningskompetanse, slik som universitetene, NIOM og de regionale odontologiske 

kompetansesentre. Forskningsaktivitetene forankret ved kompetansesentrene er under 

oppbygging, og foregår som regel i samarbeid med andre fagmiljøer med 

forskningskompetanse. Fler og fler allmenntannklinikker trekkes inn i 

forskningsvirksomhet gjennom bidrag med data fra elektronisk pasientjournal. I mange av 

prosjektene analyseres sammenhengen mellom tannhelse og øvrig helse. Ved tidspunktet 

for overføring av tannhelsetjenesten til kommunene vil omfanget av tannklinikkenes 

involvering i forskningsprosjekter antagelig være betydelig høyere enn tilsvarende for 

øvrige kommunale tjenester. Plikten til medvirkning til forskning vil i praksis ha små 

konsekvenser for kommunene, ut over at tannklinikkenes bidrag i forskningen bidrar til 

kvalitetsheving av tjenestene. Forskningen skal bidra til bedre og mer kunnskapsbaserte 

tjenester, og forutsettes å på sikt ha gunstig effekt for kommunens samlede ansvar for 

helse- og omsorgstjenester.  

8.2.2 Etablering av forsøksordning med kommunalt drevet DPS 

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 

punkt 4.5. I henhold til forslaget skal det etableres en forsøksordning som åpner for 

forsøk med kommunal drift av noen DPS. Hvilke DPS og kommuner som ønsker å delta i 

slikt forsøk er ikke avklart ennå. Aktuelle kommuner og regionale helseforetak som 

ønsker å delta i forsøket skal først forhandle om å inngå en avtale om forsøk, og deretter 

må dette godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med 

Helse- og omsorgsdepartementet. 

Siden det ikke vil være kjent på forhånd hvilke og hvor mange DPSer og kommuner som 

skal inngå avtale om deltagelse i forsøket, vil det ikke være mulig å flytte midler fra 

Helse- og omsorgsdepartementets budsjettkapitler til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets budsjettkapitler. Det vil heller ikke være særlig treffsikkert 

å flytte midler til kommunenes inntektsrammer i og med at det trolig kun skal 

gjennomføres forsøk i noen kommuner. 

Departementet har derfor foreslått at det økonomiske oppgjøret skal avtales lokalt og at 

det ikke skal gjøres endringer i overføringene fra statsbudsjettet fra henholdsvis Helse- og 

omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til de regionale 

helseforetakene og kommunene som skal delta i forsøket. Departementet har foreslått at 

grunnlaget for overføringen bør være det regionale helseforetakets kostnader for drift av 

det aktuelle DPS. Målepunktet bør være siste kjente regnskapsår korrigert for generell 

vekst, herunder kompensasjon for lønns- og prisvekst. Kommunen som drifter DPSet bør 

bære de fulle kostnader ved å drive DPSet. Dette forutsetter at kommunen får inndekning 

også for eventuelle kapitalkostnader eller eventuelle husleiekostnader. Årlig regulering av 

overføringen bør skje på grunnlag av den generelle prosentvise inntektsvekst for det 

regionale helseforetaket.  

Det bør kunne avtales, direkte mellom ansvarlig kommune og det regionale 

helseforetaket, mulige tilleggsmidler ved eventuelt nye tjenestetilbud eller forutsetninger 
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om andre vesentlige endringer i tjenestetilbudet ved DPSet. Avtalen mellom ansvarlig 

kommune og det regionale helseforetaket må også sikre at det regionale helseforetak kan 

oppfylle sitt lovbestemte sørge for-ansvar, samtidig som kommunens frihet til å 

organisere tjenestene ivaretas 

Takstrefusjoner fra staten (HELFO) er regulert gjennom forskrift 19. desember 2007 nr. 

1761 om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige 

helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale 

helseforetak. Departementet foreslår ingen endringer i finansieringsordningene som følge 

av forsøksordningen. Det betyr at regionalt helseforetak fortsatt vil være mottaker av 

eventuelle aktivitetsbaserte inntekter ved det aktuelle DPSet og at det spesifiseres i 

avtalen at disse midlene videreføres til de aktuelle kommunene. Dette vil være i tråd med 

gjeldende praksis i avtalene med private og prinsippet om at midler fra staten skal følge 

sørge for-ansvaret. 

I punkt 4.5 har departementet har bedt høringsinstansene særskilt kommentere 

departementets vurdering av at det økonomiske oppgjøret bør avtales lokalt og også 

departementets vurdering av hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for å beregne 

overføring av midler fra det regionale helseforetaket til kommunen, herunder hva som bør 

kunne være gjenstand for forhandlinger mellom det regionale helseforetaket og 

kommunen.  

8.3 Forslag om å tydeliggjøre kommunens plikt til psykososial 

beredskap og oppfølging  

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 

punkt 7.5. Forslaget tydeliggjør gjeldende rett om kommunens ansvar for psykososial 

beredskap og oppfølging. Som utgangspunkt legger derfor departementet til grunn at 

forslaget ikke medfører økonomiske og administrative konsekvenser. For noen kommuner 

vil forslaget likevel kunne ha slike konsekvenser i praksis. En tydeliggjøring av ansvaret 

for psykososial beredskap og oppfølging vil kunne medføre at noen kommuner som ikke 

prioriterer dette feltet tilstrekkelig høyt i dag, vil måtte omdisponerer kommunale 

budsjettmidler som i dag brukes på andre oppgaver. Eventuelle utgifter forbundet med 

dette vil måtte dekkes innenfor kommunenes gjeldende budsjettrammer. 

9 Spesielle merknader til lovendringer 

Merknad til høringsinstansene: Merk at det ikke er utarbeidet spesielle merknader til alle 

de foreslåtte lovendringene.  
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9.1 Merknader til forslag til endringer i helse- og 

omsorgstjenesteloven 

Til § 1-2 Lovens virkeområde 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.6.2. I første ledd er det av pedagogiske hensyn tatt 

inn en presisering av helse- og omsorgstjenestelovens saklige virkeområde, slik at det 

klart fremgår at loven også gjelder tannhelsetjenester som tilbys eller ytes av kommunen 

eller private som har avtale med kommunen.  

Til § 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.8. I første ledd presiseres at kommunens 

overordnede ansvar for å sørge for tannhelsetjenester ikke bare omfatter 

allmenntannhelsetjenester, men også odontologiske spesialisttjenester. Bestemmelsen er 

en videreføring av det ansvar som fylkeskommunen er pålagt etter tannhelsetjenesteloven 

§ 1-1 første ledd. Begrepet "sørge for" pålegger kommunen ansvaret for at 

tannhelsetjenester gjøres tilgjengelig for alle som oppholder seg i kommunen, herunder 

for de som har rettigheter til tannhelsehjelp fra kommunen.  

Til § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.8. I første ledd nytt nummer 7 er det tydeliggjort at 

tannhelsetjenester er blant de spesifikke tjenester som kommunen som et minimum skal 

tilby. 

I bestemmelsens andre ledd, nytt første punktum foreslås lovfesting av kompetansekrav i 

form av opplisting av hvilken kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg.  

En slik lovfastsatt liste vil ikke være uttømmende for hva slags kompetanse eller hvilke 

fagprofesjoner den enkelte kommune må sørge for. For mange pasienter og brukere vil 

nødvendige helse- og omsorgstjenester bestå av summen av ulike delbidrag fra en rekke 

fagprofesjoner. Det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenesten er omfattende, og 

sammensatt. Kommunene må ofte ha tilgang på et vidt spekter av personell med ulik 

kompetanse for å kunne utøve det kommunale ansvaret på en forsvarlig måte. Utover den 

kjernekompetanse som en lovfestet liste innebærer, må kommunen vurdere hva slags 

personell det er nødvendig å ansette eller inngå avtale med for å kunne oppfylle sitt 

ansvar for å sørge for et forsvarlig og nødvendig tilbud av helse- og omsorgstjenester. En 

opplisting av kjernekompetanse vil slik sett ikke endre på det tjenestetilbudet kommunen 

ellers har plikt til å tilby. 

I tråd med prinsippet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd må den enkelte 

kommune selv vurdere om de ønsker å ansette personell i kommunal heltids- eller 

deltidsstilling eller om de heller ønsker å inngå avtale om kjøp av enkeltstående tjenester 

fra privatpraktiserende personell eller personell ansatt i en annen kommune. Hvilken 

tilknytningsform som er mest hensiktsmessig må det være opp til den enkelte kommune 
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selv å vurdere, forutsatt at kommunene ivaretar sitt ansvar om å sørge for nødvendige og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere i kommunen.    

Til ny § 3-2 b Kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte pasient- og 

brukergrupper 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.9. Bestemmelsen viderefører i hovedsak gjeldende 

rett etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 i en mer oppdatert språkdrakt. Bestemmelsen 

innebærer en lovfesting av kommunens ansvar for tannhelsetjenester til personer med 

rusavhengighet og innsatte i fengsel i kriminalomsorgen. Dette er en kodifisering av det 

ansvar fylkeskommunen i dag har for disse gruppene i henhold til budsjettvedtak og 

departementets retningslinjer.  

Oppregningen i første ledd angir de persongrupper som kommunen har ansvar for å gi et 

regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til. 

Nummer 1 omhandler barn og ungdom fra 0 til og med det året de fyller 20 år. 

Bestemmelsen er en videreføring og sammenslåing av bestemmelsene i 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a og d. Av hensyn til forenkling og 

likebehandling er begrepet "behandlingsåret" i tannhelsetjenesteloven ikke videreført. I 

tråd med dagens praksis legges det i stedet til grunn at kommunens ansvar strekker seg ut 

det kalenderåret hvor pasienten fyller 20 år, uavhengig av pasientens fødselsdato.  

Nummer 2 omhandler personer med utviklingshemming, både i og utenfor institusjon. 

Bestemmelsen er en videreføring av bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første 

ledd bokstav b. 

Nummer 3 omhandler personer som mottar helsehjelp i institusjon. Bestemmelsen er en 

videreføring av deler av bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav 

c. Begrepet "personer" benyttes gjennomgående i helse- og omsorgstjenesteloven og 

erstatter formuleringen "grupper av eldre, langtidssyke og uføre" i tannhelsetjenesteloven, 

uten at dette i seg selv medfører en utvidelse av personkretsen som omfattes av 

kommunens ansvar. Det avgjørende for retten til kommunal tannhelsehjelp er fortsatt 

hvorvidt den aktuelle personen mottar andre helse- og omsorgstjenester fra kommunen 

eller spesialisthelsetjenesten, det vil si såkalte avledede rettigheter. Bestemmelsen i 

nummer tre omfatter institusjoner både innenfor kommunen og i spesialisthelsetjenesten, 

enten institusjonene eies og drives av kommunen eller det regionale helseforetaket selv 

eller av private gjennom avtale med henholdsvis kommunen eller helseforetak. Det er 

bare helseinstitusjoner som omfattes av bestemmelsen i nummer 3, jf. formuleringen 

"helsehjelp i institusjon". Med helseinstitusjon siktes det til institusjon som har 

sengeplasser for døgnopphold. Bestemmelsen er ikke ment å omfatte behandling ved 

poliklinikk eller andre former for behandling som ikke innebærer innleggelse i 

institusjon, for eksempel dagkirurgisk behandling. Heller ikke innleggelse i kommunale 

døgnplasser som opprettes for å tilby øyeblikkelig hjelp, vil kvalifisere for rett til 

tannhelsehjelp, ettersom dette tjenestetilbudet ikke er ment å vare utover noen få dager . 
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Nummer 4 omhandler personer som mottar helsetjenester i hjemmet fra kommunen i form 

av sykepleie. Bestemmelsen viderefører den delen av innholdet i bestemmelsen i 

tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c som omfatter kommunens ansvar for 

tannhelsehjelp til personer som mottar hjemmesykepleie.  

Nummer 5 bokstav a til c omhandler personer med rusavhengighet. Bestemmelsene er en 

kodifisering av det ansvar fylkeskommunen har i dag for tannhelsetjenester til denne 

gruppen basert på budsjettvedtak og departementets retningslinjer. Personer med 

rusavhengighet som er innlagt i helseinstitusjon for behandling som ikke nødvendigvis 

har med rusavhengigheten å gjøre, vil kunne omfattes av bestemmelsen i nummer 3. 

Personer med rusavhengighet som mottar helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie, vil 

omfattes av den generelle bestemmelsen i nummer 4. Rusavhengige som mottar personlig 

assistanse, herunder praktisk bistand, støttekontakt, avlastningstiltak eller som oppholder 

seg i sykehjem, vil ha rett til kommunal tannhelsehjelp etter bestemmelsen i bokstav a. 

Bokstav b og c omfatter personer som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

eller annen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet (TSB).    

Nummer 6 omhandler tannhelsetjenester til innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. 

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende rett og tas inn i  § 3-2 b for å gi en mest 

mulig fullstendig oversikt over hvilke grupper kommunen har et lovpålagt ansvar for.  

Bestemmelsen må ses i sammenheng med kommunens generelle ansvar for tilbud om 

helse- og omsorgstjenester til denne gruppen i § 3-9.  

Til § 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.12. Bestemmelsen i nytt andre ledd viderefører det 

samordningsansvaret som fylkeskommunen er pålagt etter tannhelsetjenesteloven § 1-4. 

Kommunen får ansvar for å samordne offentlige og private tannhelsetjenester. 

Samordningen skal sikre at det finnes tilgang på tannhelsetjenester for hele befolkningen i 

kommunen.  

Til § 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.16.6. Bestemmelsen tydeliggjør at meldeplikten 

etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8 også omfatter private tjenesteytere uten avtale 

med kommunen. Dette innebærer at alle private ytere av helse- og omsorgstjenester i 

kommunen, inkludert tannhelsetjenester, omfattes av meldeplikten. 

Til § 11-1 Kommunens ansvar for utgifter 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.19.1 og 5.19.3. Bestemmelsene i tredje og fjerde 

ledd viderefører det ansvaret som fylkeskommunen er pålagt etter tannhelsetjenesteloven 

§ 5-1.   
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Til ny § 11-6 Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. for tannhelsetjenester  

Generelle merknader er gitt i punkt 5.19.4. Bestemmelsen er en videreføring av 

fylkeskommunens plikt etter tannhelsetjenesteloven § 5-3 jf. § 1-3 tredje ledd.  

Til ny § 13-4 Overgangsbestemmelser ved overføring av tannhelsetjenester til kommunen 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.22. Bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende rett 

og inneholder bestemmelser om regulering av det økonomiske oppgjøret ved 

virksomhetsoverdragelsen i forbindelse med overføringen av ansvaret for 

tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen.   

9.2 Merknader til forslag til endringer i pasient- og 

brukerrettighetsloven  

Til § 1-3 Definisjoner  

Generelle merknader er gitt i punkt 5.21.1. Bestemmelsen i bokstav d er en teknisk 

justering som følge av at begrepet "tannhelsetjenesten" ikke lenger vil ha selvstendig 

betydning.  

Til § 2-1 a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.21.2. Bestemmelsen i nytt tredje ledd er en 

presisering av at tannhelsetjenester ikke er omfattet av bestemmelsene i pasient - og 

brukerrettighetsloven § 2-1 a første og andre ledd. Bestemmelsen henviser i stedet til 

forslaget til ny § 2-1 f som i sin helhet regulerer retten til nødvendig tannhelsehjelp fra 

kommunen.  

Til ny § 2-1 f Rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.21.2. Bestemmelsen er ny, men viderefører de 

rettigheter som i dag følger av tannhelsetjenesteloven § 2-1 første ledd. Retten til 

nødvendig tannhelsehjelp inkluderer rett til akutt tannbehandling ved behov. 

Til § 7-4 Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.21.7. Bestemmelsen i første ledd inneholder en 

teknisk justering som følge av at tannhelsetjenesteloven foreslås opphevet.  
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9.3 Merknader til forslag til endringer i andre lover  

9.3.1 Folkehelseloven  

Til § 21 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.10. I første ledd bokstav b tas henvisningen til 

"tannhelsetjenesten" ut som følge av at tannhelsetjenester ikke lenger vil være en del av 

fylkeskommunens lovpålagte virksomhet. Fylkeskommunen vil fortsatt kunne basere 

oversikten på relevant kunnskap fra kommunene og fra fylkeskommunens egen 

virksomhet som har betydning for folkehelsen.  

9.3.2 Pasientjournalloven  

Til § 14 Registrering og melding av helseopplysninger  

I første ledd tas henvisningen til "tannhelsetjenesteloven" ut som følge av forslaget om å 

oppheve denne loven.   

9.3.3 Helseregisterloven  

Til § 8 Vilkår for etablering av helseregistre ved forskrift  

I tredje ledd tas henvisningen til "tannhelsetjenesteloven" ut som følge av forslaget om å 

oppheve loven.  

Til § 13 Innmelding av helseopplysninger til helseregistre 

I første ledd tas henvisningen til "tannhelsetjenesteloven" ut som følge av forslaget om 

oppheving av loven.  

9.3.4 Merverdiavgiftsloven  

Til § 3-2 Helsetjenester mv.  

Henvisningen til "tannhelsetjenesteloven" tas ut av § 3-2 som følge av forslaget om å 

oppheve loven. Den øvrige delen av unntaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 3-2 

nr. 1 bokstav b som omhandler tanntekniske tjenester, flyttes til bestemmelsen i § 3-2 nr. 

1 bokstav a. Tannhelsetjenester som i dag er omfattet av tannhelsetjenesteloven, vil med 

oppgaveoverføringen fortsatt være omfattet av unntaket for merverdiavgift for omsetning 

og formidling av helsetjenester som følge av at tannhelsetjenester vil falle inn under 

helse- og omsorgstjenesteloven. Dette følger av henvisningen til helse- og 

omsorgstjenesteloven i merverdiavgiftsloven § 3-2 nr. 1 bokstav a. Endringsforslaget 

medfører derfor ingen realitetsendring.  
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9.3.5 Spesialisthelsetjenesteloven 

Til § 2-5 c Kontaktlege  

Generelle merknader er gitt i kapittel 6. 

I første ledd første punktum er det foreslått at "helseforetaket" erstattes med 

"helseinstitusjon som omfattes av denne loven", slik at det blir tydelig at både offentlige 

og private helseinstitusjoner omfattes. Private spesialister, herunder spesialister som har 

inngått avtale med helseforetak eller regionale helseforetak, omfattes ikke. 

10 Lovendringer 

10.1 Forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven 

I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester gjøres følgende 

endringer:   

§ 1-1 nr. 5 skal lyde: 

sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre 

nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset 

den enkeltes behov 

 

§ 1-2 første ledd skal lyde:  

Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester, herunder tannhelsetjenester, som 

tilbys eller ytes i riket av kommunen eller private som har avtale med kommunen, når 

ikke annet følger av loven her. 

 

§ 3-1 første ledd skal lyde: 

 Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, 

herunder spesialisttannhelsetjenester, er tilgjengelige for personer som oppholder seg i 

kommunen. 

 

§ 3-2 første ledd nr. 3 skal lyde: 

"Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: 

a. legevakt, 

b. heldøgns medisinsk akuttberedskap, 

c. medisinsk nødmeldetjeneste og 

d. psykososial beredskap og oppfølging" 

 

§ 3-2 første ledd nytt nr. 7 skal lyde:  

Tannhelsetjenester, herunder til pasient- og brukergrupper som nevnt i § 3-2 b. 
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Når det gjelder lovfesting med ikraftsetting fra 1. januar 2018 foreslår departementet at 

nytt første punktum i § 3-2 andre ledd gis følgende ordlyd: 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, 

sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. 

 

Når det gjelder lovfesting med ikraftsetting fra 1. januar 2020 foreslår departementet at 

nytt første punktum i § 3-2 andre ledd gis følgende ordlyd: 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, 

sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesøster, ergoterapeut, psykolog og tannlege. 

 

Ny § 3-2 b skal lyde:  

§ 3-2 b Kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte pasient- og brukergrupper 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen gi et regelmessig og oppsøkende 

tannhelsetilbud til:   

1. Barn og ungdom til og med det året de fyller 20 år  

2. Personer med psykisk utviklingshemming  

3. Personer som mottar helsehjelp i institusjon, herunder helseinstitusjon i 

spesialisthelsetjenesten  

4. Personer som mottar helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie  

5. Personer som på grunn av rusavhengighet mottar ett av følgende tilbud:  

 a. tjenester som nevnt i § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b til d  

 b. legemiddelassistert rehabilitering 

 c. annen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet 

6. Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen, jf. § 3-9.  

Kommunen kan i tillegg gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til andre 

pasient- og brukergrupper enn de som fremgår av første ledd.  

Kommunen kan yte tannhelsetjenester til voksne mot betaling etter nærmere 

bestemmelser fastsatt av kommunen. Departementet kan gi forskrift om at kommunen skal 

sørge for å tilby slike tjenester i områder av kommunen der det ikke foreligger annet 

tilstrekkelig tilbud, og om pliktens varighet og geografiske omfang.   

 

Ny § 3-3a skal lyde: 

§ 3-3 a Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 

overgrep 

Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være 

utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen 

skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke 

og avverge vold og seksuelle overgrep. 

 

§ 3-4 nytt andre ledd skal lyde:  

 Kommunen har ansvar for å samordne kommunal og privat tannhelsevirksomhet.  
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Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd.  

 

§ 5-8 første ledd skal lyde: 

Kommunen kan pålegge personell som yter tjenester etter denne lov å gi 

opplysninger til bruk for pålegg, styring og utvikling av den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Dette gjelder også private tjenesteytere som ikke har avtale med 

kommunen. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger etter første punktum kan bare skje 

etter samtykke fra den opplysningene angår, hvis ikke annet er bestemt i eller i medhold 

av lov. 

 

Ny § 5-11 skal lyde: 

§ 5-11 Veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

Helsepersonell som yter tjenester omfattet av loven her, skal gi spesialisthelsetjenesten 

råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at 

spesialisthelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.  

 

§ 11-1 tredje ledd skal lyde:  

 Utgifter til privat praksis som drives etter avtale med kommunen, skal helt eller 

delvis dekkes av kommunen etter nærmere avtale mellom den privatpraktiserende og 

kommunen. Dersom pasientens utgifter til tannhelsetjenester helt eller delvis skal dekkes 

av kommunen, må den privatpraktiserende ha avtale med kommunen.  

 

§ 11-1 nytt fjerde ledd skal lyde:  

 Kommunen skal gi forskrift om dekning av reiseutgifter for pasienter som får 

tilbud om tannhelsetjenester etter § 3-2 b.  

 

Nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.  

 

Ny § 11-6 skal lyde:  

§ 11-6 Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. for tannhelsetjenester 

Departementet kan gi forskrift om føring av atskilte regnskaper, krav til fordeling 

av inntekter og utgifter, regulering av overskudd, kontrollsystemer, informasjon og andre 

krav som er nødvendige for å unngå kryssubsidiering mellom tannhelsetjenester som 

kommunen tilbyr der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud, og tjenester som tilbys i 

konkurranse med private tjenesteytere. 

 

Ny § 13-4 skal lyde:  

§ 13-4 Overgangsbestemmelser ved overføring av tannhelsetjenester til kommunen 

Fra og med ikraftsettingen av endringer i denne loven som følge av overføring av 

ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen, har den kommune hvor 

virksomheten er lokalisert rett og plikt til å overta alle formuesposisjoner som er knyttet 

til virksomheter innenfor den offentlige tannhelsetjenesten, herunder offentlige 

tannklinikker og regionale odontologiske kompetansesentre. Overtakelsen skal omfatte 

alle eiendeler, rettigheter og plikter som er knyttet til virksomhetene. Overføringen 
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gjennomføres med kontinuitet i rettighets- og forpliktelsesposisjoner. Overdragelsen skjer 

vederlagsfritt.  

Kommunen trer inn i og overtar fylkeskommunens rettigheter og plikter etter 

avtaler som foreligger ved endringslovens ikraftsetting mellom fylkeskommunen og 

private tannleger etter tannhelsetjenesteloven § 4-2, jf. § 5-1. 

Dersom det i forbindelse med overføringen av rettigheter og plikter til kommunen 

som nevnt i første ledd og andre ledd overføres gjeld eller andre forpliktelser knyttet til 

virksomhetene, er det frigjørende for fylkeskommunen. Kreditor og andre rettighetshavere 

kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at den utgjør en bortfallsgrunn 

for rettsforholdet.  

  Kommunen kan uten hinder av bestemmelsene i foregående ledd avtale med andre 

kommuner eller fylkeskommunen at disse helt eller delvis skal ha eiendomsrett til 

virksomheten. 

10.2 Forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven  

I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer:  

§ 1-3 bokstav d skal lyde:  

I loven her menes med  

  

d. helse- og omsorgstjenesten: den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 

spesialisthelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester. 

 

§ 2-1 a nytt tredje ledd skal lyde:  

Rettigheter i første og andre ledd omfatter ikke tannhelsetjenester, jf. § 2-1 f. 

 

Nåværende tredje ledd blir fjerde ledd.   

 

Ny § 2-1 f skal lyde:  

§ 2-1 f Rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Pasient og bruker som omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 b har rett 

til et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud fra kommunen, herunder nødvendig 

tannhelsehjelp. Kommunen skal gi den som søker eller trenger tannhelsetjenester, de 

helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.  

 

§ 7-4 første ledd skal lyde:  

Pasienten, brukeren, eller andre som har rett til det, kan be tilsynsmyndigheten om 

en vurdering dersom vedkommende mener bestemmelser om plikter fastsatt i eller i 

medhold av helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven er brutt til ulempe for seg eller den hun eller han opptrer på vegne 
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av. Tilsvarende rett gjelder for nærmeste pårørende til avdød pasient eller bruker og for 

nærmeste pårørende til pasient eller bruker over 18 år uten samtykkekompetanse.  

10.3 Forslag til endringer i andre lover  

10.3.1 Folkehelseloven 

I lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid gjøres følgende endring:  

§ 21 første ledd bokstav b) skal lyde:  

Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de 

positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet 

baseres på:   

 

b) relevant kunnskap fra kommunene og fylkeskommunens virksomhet med betydning for 

folkehelsen.  

10.3.2 Pasientjournalloven 

I lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 

gjøres følgende endring:  

§ 14 første ledd skal lyde:  

Virksomheter og helsepersonell som tilbyr eller yter tjenester som omfattes av 

apotekloven, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven, legemiddelloven, 

smittevernloven og spesialisthelsetjenesteloven, plikter uten hinder av taushetsplikt å 

registrere eller melde opplysninger som bestemt i forskrifter etter §§ 11 til 13.   

10.3.3 Helseregisterloven 

I lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger gjøres 

følgende endringer: 

§ 8 tredje ledd skal lyde:  

Registrene skal ivareta oppgaver etter apotekloven, folkehelseloven, helse- og 

omsorgstjenesteloven, legemiddelloven, smittevernloven og spesialisthelsetjenesteloven.  

 

§ 13 første ledd skal lyde:  

Virksomheter og helsepersonell som tilbyr eller yter tjenester som omfattes av 

apotekloven, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven, legemiddelloven, 

smittevernloven og spesialisthelsetjenesteloven plikter å melde opplysninger som bestemt 

i forskrifter etter §§ 8 til 12. Innmelding til registre etter §§ 9 bokstav b, 10, 11 og 12 kan 

skje uten hinder av taushetsplikt.  
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10.3.4 Merverdiavgiftsloven  

I lov 19. juni 20009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endring:  

§ 3-2 nr. 1 bokstav a skal lyde:  

Omsetning og formidling av helsetjenester er unntatt fra loven, herunder tjenester som 

omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven, samt 

tanntekniske tjenester. 

 

§ 3-2 nr. 1 bokstav b oppheves. 

10.3.5 Spesialisthelsetjenesteloven 

I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester m.m. gjøres følgende endringer:  

Ny § 2-1f skal lyde: 

§ 2-1 f De regionale helseforetakenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og 

seksuelle overgrep  

De regionale helseforetakene skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter kan 

være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. De 

regionale helseforetakene skal legge til rette for at spesialisthelsetjenesten blir i stand til 

å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.  

 

§ 2-5 c første ledd første punktum skal lyde: 

Helseinstitusjon som omfattes av denne loven, skal oppnevne kontaktlege for pasienter 

som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller 

oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet.  

10.3.6 Tannhelsetjenesteloven 

I lov om tannhelsetjenester skal ny § 1-3c lyde: 

§ 1-3 c Fylkeskommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 

overgrep  

Fylkeskommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter kan være utsatt 

for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Fylkeskommunen 

skal legge til rette for at den offentlige tannhelsetjenesten blir i stand til å forebygge, 

avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. 

 

Merknad til høringsinstansene: Ny § 1-3c foreslås inntatt i tannhelsetjenesteloven og det 

tas sikte på ikraftsetting fra 1. januar 2018. Som det fremgår tas det sikte på opphevelse  

av tannhelsetjenesteloven, og inkorporering av denne i helse- og omsorgstjenesteloven, 

fra 1. januar 2020. Fra det tidspunkt vil det som den nye § 1-3 c omhandler, i så fall 

reguleres av forslag til ny § 3-3a i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. ovenfor. 
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10.4  Forslag til oppheving av tannhelsetjenesteloven  

Merknad til høringsinstansene: Merk at det fra og med 2018 tas sikte på å gjøres enkelte 

endringer i tannhelsetjenesteloven som skal gjelde helt til denne oppheves. Merk videre at 

det tas sikte på at enkelte andre lovendringer skal i kraft fra 2018, mens andre først fra 

2020. I henhold til forslaget tas det sikte på at tannhelsetjenesteloven i sin helhet 

oppheves fra 2020. 
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Vedlegg 1.  

Høringsutkast – Forskrift om forsøk med kommunal drift av 

distriktspsykiatrisk senter (DPS) 

Forskrift dd.mm.åååå.nr. xxxx om forsøk med kommunal drift av 

distriktspsykiatrisk senter (…DPS) i … kommune 
 
Vedtatt av kommunestyret i …. kommune dd.mm.åååå, med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning 26. 

juni 1992 nr. 87 § 5.  

 

Godkjent av Kommunal og moderniseringsdepartementet dd.mm.åååå, med hjemmel i lov 26.juni 1992 nr. 87 

om forsøk i offentlig forvaltning § 5, jf. Kgl. res. 11. desember 1992 nr. 1050. 

(Merknad til høringsinstansene: Herværende utkast til forskrift gjelder overfor den kommune i 

kommunesamarbeidet som skal inneha driftsansvar for DPSet i forsøksperioden. Kommuner i DPSets 

opptaksområde som skal delta i forsøket, men uten å ha driftsansvar, må også fastsette lokal forskrift hvor det 

fremgår at disse kommunene skal delta i forsøket og motta DPS-tjenester fra kommunen med driftsansvar. 

Kommunal forskrift for slike samarbeidende kommuner vil derfor måtte justeres på flere punkter sammelignet 

med dette forskriftsutkastet. I tillegg til kommunale forskrifter må kommuner som skal delta i forsøket inngå 

avtale som mer detaljert redegjør for hvordan samarbeidet mellom kommunene konkret skal finne sted.)   

 

§ 1 Virkeområde 

Forskriften gjelder forsøk med kommunal drift av …DPS i … kommune. 

 

§ 2 Formål  

Formålet med forsøket er å innhente erfaringer med at kommuner med tilstrekkelig kapasitet 

og kompetanse får et mer samlet driftsansvar for å yte tjenester til mennesker med psykiske 

lidelser og rusavhengighet, med sikte på mer koordinerte tjenester, bedre samhandling og mer 

effektiv ressursutnyttelse. Formålet med forsøksordningen er videre å skaffe kunnskap om 

hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltnings- og tjenestenivåene og kunnskap som 

kan bidra til å utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i offentlig 

forvaltning. 

 

§ 3 Kommunens samarbeid med regionalt helseforetak 

… kommune plikter å legge til rette for, og samarbeide med det regionale helseforetaket, slik 

at helseforetaket, med de unntaksbestemmelser som fremgår av denne forskriften, kan ivareta 

sine plikter og sitt ansvar i medhold av lov og forskrift, herunder sørge for-ansvaret etter lov 

2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester § 2-1 a). 

 

Tilrettelegging og samarbeid som nevnt i første ledd reguleres i kontrakt dd.mm.åååå om 

forsøksordning med kommunal drift av …DPS mellom … kommune og Helse … RHF.  

 

§ 4 Kommunens oppgaver og ansvar 

Kommunen skal i forsøksperioden videreføre og videreutvikle de plikter, oppgaver og den 

kompetanse som er nødvendig for å yte spesialisert utredning og differensiert behandling på 

DPS-nivå for innbyggerne de kommunene som deltar i forsøket, av alle typer alvorlige 

psykiske lidelser, poliklinisk, ambulant eller som dag- og døgnbehandling.  

 

Kommunens ansvar og plikter etter første ledd er avgrenset til DPSets opptaksområde.  

 

De spesialiserte tjenestene etter første ledd skal tilbys pasientene av … DPS i samsvar med 
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kommunens kontrakt dd.mm.åååå med Helse … RHF. 

 

§ 5 Kommunens driftsansvar 

Kommunens driftsansvar for …. DPS etter denne forskriften, innebærer ansvar for budsjett 

og økonomisk resultat, arbeidsgiveransvar, ansvar for å forvalte og prioritere samlede 

ressurser, organisering og koordinering med andre tjenester og ansvar for at virksomheten 

drives iht. gjeldende lov- og regelverk (spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, 

pasientrettighetsloven, helsepersonelloven mm) og iht kommunens kontrakt dd.mm.åååå med 

Helse … RHF.  

 

I kontrakt mellom kommunen og regionalt helseforetak kan det inntas nærmere bestemmelser 

om hva kommunens driftsansvar inkluderer.  

 

§ 6 Kommunens driftsansvar og samarbeid med andre kommuner 

…. kommunes driftsansvar for …. DPS etter denne kontrakten, innebærer ansvar for at 

spesialiserte tjenestene etter § 4 første ledd tilbys pasienter fra … kommunene … kommune, 

[…] og … kommune, som i henhold til kontrakt dd.mm.åååå skal delta i forsøksordningen. 

 

§ 7 Regionalt helseforetaks sørge for-ansvar 

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a skal de regionale helseforetakene sørge for at 

befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjenester. Helsetjenester som tilbys 

eller ytes skal være faglig forsvarlige, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. 

helsepersonellovens § 4.  

 

Det regionale helseforetaks skal i forsøksperioden ivareta sitt sørge for-ansvar for de 

funksjoner og for det opptaksområdet som er fastsatt for ….DPS, selv om driftsansvaret 

ivaretas av … kommune i tråd med kontrakt dd.mm.åååå med Helse … RHF. 

 

§ 8 Forholdet til lov om helseforetak m.m. 

Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m., med tilhørende forskrifter, gjelder i sin helhet 

for forsøket, med følgende unntak: 

 

a) Lovens § 42 første ledd andre punktum, om at virksomhet som yter 

spesialisthelsetjenester skal organiseres som helseforetak, gjelder ikke for 

forsøksordningen. 

 

§ 9 Forholdet til lov om spesialisthelsetjenester 

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester, med tilhørende forskrifter, gjelder i sin 

helhet for forsøket, med følgende unntak: 

 

a) Helse …. RHF har dd.mm.åååå inngått kontrakt med … kommune om drift av …. 

DPS innenfor forsøket, for å oppfylle det regionale helseforetakets plikter til å sørge 

for pasientens rett etter loven til nødvendig helsehjelp fra … DPS. 

 

b) …kommune overtar oppgaver og ansvar for drift av ….DPS i samsvar med 

forskriftens §§ 3 og 4. 

 

c) Lovens kapittel 5, om finansiering, gjelder ikke for kommunal drift av …DPS. 

 

§ 10 Forholdet til lov om psykisk helsevern 
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Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, med tilhørende 

forskrifter, herunder forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av 

psykisk helsevern mm. gjelder i sin helhet for forsøket, med følgende unntak: 

 

a) Pasientens rett etter loven til psykisk helsevern fra ….DPS, skal innenfor forsøket ytes 

av det kommunalt drevne DPS. 

 

§ 11 Forholdet til lov om pasient- og brukerrettigheter 

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter, med tilhørende forskrifter, gjelder i 

sin helhet for forsøket med følgende presisering: 

 

a) Nødvendig helsehjelp som pasienten har rett til etter lovens § 2-1 b, skal innenfor 

forsøket ytes av det kommunalt drevne DPS. 

 

§ 12 Forholdet til forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk 

ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra 

regionale helseforetak 

Godtgjørelse fra staten i samsvar med forskrift 19. desember 2007 nr. 1761 om godtgjørelse 

av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved 

helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak, utbetales fortsatt til det 

regionale helseforetaket. Slike midler videreføres til den kommune som har driftsansvar for 

den helseinstitusjonen der den polikliniske helsehjelpen som omfattes av forsøket ytes, i tråd 

med kontrakt som nevnt i § 3. Helseinstitusjonen kan ikke kreve pasienten for den delen av 

godtgjørelsen som staten dekker, heller ikke som egenandel. 

 

§ 13 Tilsyn  

Fylkesmannen i … skal føre tilsyn med at … kommune i forsøksperioden utfører de oppgaver 

den er pålagt etter lovgivningen og vedtektene for forsøksvirksomheten, jf. lov 30. mars 1984 

nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 

 

§ 14 Ikrafttreden og varighet 

Forskriften trer i kraft dd.mm.åååå og varer til dd.mm.åååå. 
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Vedlegg 2.  

Høringsutkast – Kontrakt om forsøksordning med kommunal drift 

av distriktspsykiatriske sentre (DPS) 

(Merknad til høringsinstansene: Herværende utkast til kontrakt mellom RHF og kommune 

gjelder overfor den kommune i kommunesamarbeidet som skal inneha driftsansvar for 

DPSet i forsøksperioden. Kommuner i DPSets opptaksområde som skal delta i forsøket, 

men uten å ha driftsansvar, må inngå avtale med den kommune som skal ha driftsansvaret 

hvor det mer detaljert redegjøres for hvordan samarbeidet mellom kommunene konkret 

skal finne sted.)   

NB: Tekst i kursiv er ikke gjenstand for forhandlinger mellom RHF og kommune, men 

skal stå slik det er skrevet i standardkontrakten. Det kan imidlertid gjøres tilføyelser der 

kontraktspartene presiserer hvordan det konkretiseres og operasjonaliseres i kontrakten.  

1 Partene 

Kontraktsparter er:  

Helse ….. RHF, 

Adresse: 

Organisasjonsnummer: 

 

…… kommune, 

Adresse: 

Organisasjonsnummer: 

Det kommunalt drevne DPS, som har flere kommuner i opptaksområdet, har i det avtalte 

interkommunale samarbeidet som er opprettet for formålet pekt ut .. kommune som 

samarbeidets kontraktspart overfor Helse….RHF.  

2 Bakgrunn 

Regjeringen har besluttet å iverksette en forsøksordning med overføring av driftsansvaret 

for enkelte distriktpsykiatriske sentre (DPS) til noen forsøkskommuner som har 

tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og som ønsker å prøve ut en slik ordning.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått forsøksordningen i Meld. St.14 

(2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, og 

forsøksordningen er beskrevet i Meld. St.26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste 

– nærhet og helhet. Stortinget har under behandlingen av disse meldingene gitt sin 

tilslutning til iverksetting av en slik forsøksordning.  
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3 Kontraktens struktur 

Kontraktsforholdet mellom Helse …..RHF og …..kommune(r) er regulert i denne 

kontrakten med vedlegg. 

I den grad det skulle være motstrid mellom denne kontrakten og bestemmelser angitt i 

vedlegg til kontrakten eller tilleggsavtaler mellom partene, skal denne kontraktens 

bestemmelser ha forrang, med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene. Det 

presiseres at rettslige rammebetingelsene som følger av de til enhver tid gjeldende lover, 

forskrifter eller offentlige vedtak ikke kan endres ved avtale. 

Følgende vedlegg finnes til kontrakten:  

 Vedlegg 1: Rettslige rammebetingelser 

 Vedlegg 2: Dokumentasjon av tjenester som utføres av DPS og kommune på 

tidspunkt for overføring av driftsansvar 

 Vedlegg 3: Økonomisk oppgjør for avtalte tillegg mv. i forsøksperioden. 

 Vedlegg 4: Definisjoner 

 Vedlegg 5: Krav om rapportering 

 Vedlegg 6: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 28. januar 2010 som 

omhandler RHF-enes sørge for-ansvar 

4 Definisjoner 

Partene er enige om at definisjonene i vedlegg 4 skal benyttes ved fortolkningen av denne 

kontrakten med vedlegg og tilleggsavtaler. 

5 Godkjente avvik fra lover, forskrifter og bestemmelser 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, ved forskrift av ……….., i medhold av 

lov om forsøk i offentlig forvaltning § 3, første ledd bokstavene a) og b), samt forskrift 

med delegering av myndighet, godkjent avvik fra nærmere angitte lover, med tilhørende 

forskrifter om organisering av statens og kommunenes virksomhet og oppgaveløsning, 

samt bestemmelser om oppgavefordelingen mellom statlige og kommunale 

forvaltningsorganer.  

6 Formål 

6.1 Formålet med forsøksordningen 

Formålet med forsøksordningen er å innhente erfaringer med at noen kommuner med 

tilstrekkelig kapasitet og kompetanse får et mer samlet driftsansvar for å yte tjenester til 

mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer/-avhengighet, med sikte på mer 

koordinerte tjenester, bedre samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse. Formålet med 

forsøksordningen er videre å skaffe kunnskap om hensiktsmessig oppgavefordeling 

mellom forvaltnings- og tjenestenivåene og kunnskap som kan bidra til å utvikle 

funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i offentlig forvaltning. 
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Det lovbestemte sørge for-ansvaret skal forbli hos RHF i forsøksordningen. Ordningen 

skal sikre at kommunalt drevet DPS kan fortsette å tilby og videreutvikle 

spesialisthelsetjenester og samtidig gi kommunen råderett over ressursene i DPS med 

frihet til å se tilbudet ved DPS i sammenheng med kommunale tjenester til målgruppen. 

Gjeldende pasient- og brukerrettigheter videreføres i forsøket. Forsøket skal evalueres. 

Med kommunens driftsansvar for DPS menes ansvar for budsjett og økonomisk resultat, 

arbeidsgiveransvar, ansvar for å forvalte og prioritere samlede ressurser, koordinering 

ift andre tjenester og for at virksomheten drives iht gjeldende lov- og regelverk 

(spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven, 

helsepersonelloven mm) og denne kontrakt. Kommunens driftsansvar inkluderer også 

tilrettelegging for drift iht nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.  

6.2 Formålet med kontrakten 

Kontrakten har som formål å regulere forholdet mellom Helse …..RHF og 

…..kommune(r) om ytelse av desentraliserte spesialisthelsetjenester innen psykisk 

helsevern i et distriktspsykiatrisk senter (DPS) til befolkningen i ….. kommune(r) innenfor 

rammen av formålet med henholdsvis forsøksloven og forsøksordningen.  

7 RHFenes "sørge for-ansvar" og kommunens driftsansvar 

7.1 RHFenes sørge for-ansvar 

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a har de regionale helseforetakene ansvar 

for å sørge for at befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjenester. 

Helsetjenester som tilbys eller ytes skal være faglig forsvarlige, jf. 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonellovens § 4.  

Det regionale helseforetaks ivaretakelse av sitt sørge for-ansvar for de funksjoner og for 

det opptaksområdet som er fastsatt for ….DPS, ved oppstart av prøveordning, er nærmere 

beskrevet i vedlegg 2. 

7.2 Kommunens driftsansvar 

Kommunens driftsansvar for __ DPS etter denne kontrakten, herunder 

formålsbestemmelsene i pkt. 6 over, innebærer ansvar for budsjett og økonomisk resultat, 

arbeidsgiveransvar, ansvar for å forvalte og prioritere samlede ressurser, organisering 

og koordinering med andre tjenester og ansvar for at virksomheten drives iht. gjeldende 

lov- og regelverk (spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, 

pasientrettighetsloven, helsepersonelloven mm) og iht denne kontrakt. Kommunens 

driftsansvar inkluderer også tilrettelegging for drift iht nasjonale faglige retningslinjer 

og veiledere. 
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7.3 Forholdet mellom RHFets sørge for-ansvar og kommunens driftsansvar 

Helse- og omsorgsdepartementets brev, datert 28. januar 2010 omhandler RHFenes 

sørge for-ansvar (vedlegg 6). Dette omfatter ansvar for planlegging, gjennomføring, 

evaluering og korrigering. Kommunenes sørge for-ansvar for de kommunale tjenestene 

utgjør ansvar for disse aktivitetene på kommunalt nivå, jf. Prop 91L (2010-2011) til ny 

helse- og omsorgstjenestelov for kommunene, avsnitt 12.6.2 s.140.  

Partene er innforstått med at når sørge for-ansvaret for tjenesten ligger til RHF, og 

driftsansvaret ligger til kommunen, medfører dette behov for avklaring av 

myndighetsforhold mellom partene.  

8 Status ved inngåelse av kontrakten. Endringer 

8.1 Innhold og omfang 

Kontrakten regulerer kommunal drift av spesialisthelsetjenester i ……. DPS.  

Vedlegg 2 dokumenterer DPS-ets virksomhet ved tidspunktet for oppstart av 

prøveordningen. Tilsvarende gjelder for kommunens psykiske helsearbeid og rusarbeid.    

8.2 Plan for tjenestetilbudet i forsøksperioden 

Ved oppstart av forsøket skal kommunen utarbeide en samlet overordnet plan for 

dimensjonering, innretning og organisering av det kommunalt drevne DPS og de 

kommunale tjenestene til målgruppen gjeldende for forsøksperioden. Utgangspunktet for 

planen er dokumentasjonen gitt i vedlegg 2. Det regionale helseforetak plikter å gi de 

faktaopplysninger til kommunen som er nødvendig for å kunne utarbeide planen.  

8.3 Endringer 

Kommunen er innforstått med at føringer som gis fra sentrale myndigheter til de 

regionale helseforetakene mht. produksjon og aktivitet også vil bli gjort gjeldende mellom 

….kommune og Helse …..RHF etter denne kontrakten. 

Helse ….RHF har for det enkelte år i kontraktsperioden rett til å pålegge det kommunalt 

drevne DPS de tillegg og endringer i tjenestetilbudet som følger av krav fra sentrale 

statlige helsemyndigheter. Slike pålegg skal gis med rimelig frist.  

Ved pålegg som nevnt i andre avsnitt foran og ved en eventuell fremtidig endring av 

funksjonsfordeling foretatt av statlige helsemyndigheter som berører kommunalt drevet 

DPS og/eller kommunen, skal partene ta opp dette i særskilte forhandlinger. 

Forhandlingene må minst omfatte økonomisk oppgjør og plan for gjennomføring. Det 

vises til vedlegg 3.  

Dersom kommunen ønsker å foreta endringer i organiseringen av det kommunalt drevne 

DPS-et skal dette legges fram for RHF til godkjenning. RHF kan nekte godkjenning når 

endringen medfører at RHF ikke kan oppfylle sitt lovbestemte sørge for-ansvar og andre 

plikter i medhold av lov.  
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9 Pasientrettigheter  

9.1 Generelt 

Pasientene har samme rettigheter i denne forsøksordningen som de har hatt med DPS 

drevet av helseforetak, jf. vedlegg 1 til denne kontrakten. 

9.2 Pasienterfaringsundersøkelser  

Kommunen skal sikre at pasienter og brukere i kommunale psykiske helsetjenester og i 

kommunalt drevet DPS kan delta i pasienterfaringsundersøkelser, jf. for eksempel helse- 

og omsorgstjenestelovens § 3-10 eller nasjonale målinger av brukeropplevd kvalitet. 

Kommunen skal formidle disse erfaringene til det regionale helseforetaket. I tillegg skal 

pasienterfaringer inngå i evalueringen av prøveordningen. 

10 Tvungent psykisk helsevern 

Psykisk helsevern ytes som hovedregel med pasientens samtykke etter bestemmelsene i 

pasient- og brukerrettighetslovens § 4-1. Spesialisthelsetjenesten kan, på nærmere 

bestemte vilkår, likevel fatte vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk 

helsevern. I slike tilfeller gjelder særskilte saksbehandlingsregler. For at et kommunalt 

drevet DPS skal kunne ha ansvar for tvungent psykisk helsevern, kreves det at DPS-et har 

godkjenning fra Helsedirektoratet, jf. psykisk helsevernforskriften § 2. 

Kommunalt drevet DPS som er godkjent, kan være ansvarlig for tvungen observasjon og 

tvungent psykisk helsevern med eller uten døgnopphold. Gjennomføringen av tvunget 

psykisk helsevern skal skje i samsvar med reglene i psykisk helsevernloven og psykisk 

helsevernforskriften. 

11 Organisering og samarbeid 

11.1 Samarbeid om overordnet organisering av tjenestene 

Driften skal organiseres og utføres på en slik måte at den sikrer ivaretakelse av RHFets 

sørge for-ansvar, samtidig som den også ivaretar hensynet til kommunens driftsansvar for 

de kommunale tjenester innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid etter helse- og 

omsorgstjenesteloven.  

11.2 Samarbeidsmøter 

Partene er enige om å avholde samarbeidsmøter i kontraktsperioden til drøfting av saker 

som berører forsøket. På møtene deltar partene med representanter for administrativ 

ledelse i kommune x og Helse…RHF. Daglig leder ved kommunalt drevet DPS og 

klinikkleder i helseforetaket skal innkalles til samarbeidsmøter. 

Samarbeidsmøter skal avholdes minimum to ganger per kalenderår. 

I samsvar med formålet med forsøket skal følgende saker behandles på samarbeidsmøter:  
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3. Sentrale føringer og overordnede prioriteringer som Helse RHF fastsetter for å oppfylle 

sine nasjonale forpliktelser for DPS-ets virksomhet. 

4. Sentrale føringer og overordnede prioriteringer som kommunen fastsetter for å oppfylle 

sine nasjonale forpliktelser for sin virksomhet. 

5. Retningslinjer i kommune X som skal gjøres gjeldende for alle kommunens virksomheter. 

6. Retningslinjer i Helse…RHF som skal gjøres gjeldende for alle virksomheter i regionen. 

7. Endringer i plan for tjenestetilbud, jf. pkt. 8.2 og 8.3. 

8. Andre endringer i kommunens tilbud, tjenester og driftsansvar med mulig konsekvens for 

sørge for-ansvaret til Helse….RHF. 

9. Endringer i tilbud og tjenester i regi av Helse….RHF med mulig konsekvens for det 

kommunalt drevne DPS. 

10. Tilsetting av leder for kommunalt drevet DPS. 

11. Øvrige saker av prinsipiell art med betydning for samarbeidet. 

Partene plikter å holde hverandre løpende orientert gjennom forsøksperioden om saker 

av felles interesse for partene.  

12 Krav til pasientsikkerhet, kvalitet, service og kompetanse 

12.1 Generelt 

Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet ved kommunalt drevet DPS, slik det framgår av 

vedlegg 2, skal videreføres slik at myndighetskrav i lov og forskrift oppfylles. Dette skal 

skje ved videreutvikling av kompetansekrav, tverrfaglighet, krav til utstyr og 

utredningsmuligheter, akuttberedskap og tydelige rutiner for ivaretakelse av krevende 

uforutsette hendelser. Krav om videreutvikling med vesentlig økonomisk konsekvens må 

kompenseres, jf. vedlegg 3.  

12.2 Pasientsikkerhet 

Den utredning og pasientbehandling som skal utføres i henhold til denne kontrakten skal 

være faglig forsvarlig og i samsvar med de til enhver tid gjeldende helsefaglige og 

behandlingsmessige krav til utførelse av tilsvarende helsetjenester. Tjenestene skal  holde 

høyt faglig nivå og følge anerkjente behandlingsprinsipper, det vil blant annet si at 

nasjonale faglige retningslinjer og veiledere skal være implementert i utredning, 

behandling og oppfølging.  

Partene er enige om at tjenestenes kvalitet og service vurderes ut fra de til enhver tid 

gjeldende nasjonale målbare og ikke-målbare indikatorer. Status ved oppstart av 

prøveordningen framgår av vedlegg 2.  

Det forutsettes at kommunen legger til rette for at det etableres en god dialog mellom 

kommunalt drevet DPS og det øvrige behandlingsapparatet i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten innen Helse … RHF for å sikre at pasientene 

ved behov får samtidige helsetjenester på tvers av fagområder og nivåer.  
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Kommunen skal sørge for at kommunalt drevet DPS viderefører det kontinuerlige 

arbeidet med kunnskapsutvikling og kvalitet i pasientbehandlingen med utgangspunkt i 

tjenesten slik den ble drevet før forsøket startet opp, jf. spesialisthelsetjenestelovens § 3 -4 

a og helse- og omsorgstjenestelovens § 4-2. 

Pasienter som mottar spesialisthelsetjenester har rett til behandling innen de frister som 

følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd. Kommunen skal ha 

oversikt over situasjonen når det gjelder ventetider for behandling i DPS. Kommunen skal 

følge opp eventuelle krav fra eier av RHF for å få redusert ventetidene. Dersom særskilte 

tiltak som Helse …RHF iverksetter i egne helseforetak for å få redusert ventetidene også 

skal gjøres gjeldende for kommunalt drevet DPS, skal dette drøftes mellom partene.  

12.3 Kvalitetsdata 

Kommunalt drevet DPS skal avgi den dokumentasjon over pasienttilfredshetsdata og 

kvalitetsdata som pålegges av offentlige myndigheter og/eller som fremgår av gjeldende 

lovgivning, jf. tilsvarende data ved inngåelsen av forsøket. Helse …. RHF har rett til 

innsyn i det kommunalt drevne DPS-ets styringssystem. 

12.4 Kvalitetsindikatorer 

Kommunen og kommunalt drevet DPS skal følge opp registrering og rapportering på 

nasjonale kvalitetsindikatorer og eventuelle regionale kvalitetskrav. Beskrivelse av dette 

arbeidet med rapportering siste år før forsøket er gitt i vedlegg 2 og vedlegg 5. 

12.5 Krav til personell og kompetanse 

Kommunalt drevet DPS skal ha personell som innehar de kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger, herunder de formelle og faglige kvalifikasjoner, som er nødvendige for å 

kunne yte helsetjenester i henhold til kravene i medhold av lov, om faglig forsvarlighet og 

god kvalitet i de desentraliserte spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern.  

Helse…RHF skal tilby det kommunalt drevne DPS deltakelse i kompetanseutviklingstiltak 

på linje med øvrige DPS i regionen.  Helse…RHF kan ikke kreve godtgjørelse fra 

kommunen for slik deltakelse.  

13 Offentligrettslige krav 

Kommunalt drevet DPS skal oppfylle kontrakten i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

lover, forskrifter og offentlige vedtak, samt Helse …. RHFs krav i henhold til kontrakten 

og de til enhver tid vedtatte kvalitetsmål.  

Kommunen, som driftsansvarlig for kommunalt drevet DPS, skal i samråd med Helse …. 

RHF holde kontakt med, og innhente nødvendige tillatelser fra, offentlige myndigheter. 

DPSet skal varsle Helse …. RHF om pålegg som er rettet direkte mot DPSet fra offentlige 

myndigheter og som har sammenheng med denne kontrakten.  
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14 Forskning og utvikling 

Kommunalt drevet DPS skal videreføre sin deltakelse i det felles forsknings- og 

utviklingsarbeidet i Helse RHF, inkludert deltakelse i nettverk/utvalg for fag- og 

kvalitetsutvikling. Eksisterende tiltak ved oppstart av forsøksperioden framgår av vedlegg 

2.  

Kommunalt drevet DPS skal også kunne iverksette nye forsknings- og utviklingsarbeid i 

forsøksperioden. 

Kommunalt drevet DPS har for øvrig et ansvar for at det skjer en kompetanseutvikling 

gjennom veiledning, etter- og videreutdanning i kommunens psykisk helse- og rusarbeid 

og i kommunalt drevet DPS. 

Kommunalt drevet DPS skal også delta i relevant forsknings- og utviklingsarbeid i 

kommunen. 

15 Tilsyn 

Kommunen og kommunalt drevet DPS plikter å samarbeide med representantene fra 

offentlige organer som fører tilsyn og kontroll med tjenesten. Kommunen og kommunalt 

drevet DPS har plikt til å legge forholdene til rette for slikt tilsyn, herunder gi 

tilsynsorganet alle nødvendige opplysninger. 

Kommunen skal umiddelbart varsle Helse RHF dersom varsel om tilsyn er gitt av 

Helsetilsynet med hjemmel i helsetilsynslovens § 5. 

Kopi av varsel og rapport gitt av Helsetilsynet skal sendes fortløpende til Helse …RHF. 

Det samme gjelder svarbrev fra kommunen og eventuelt pålegg fra Helsetilsynet.  

Avvik som ikke er lukket av det regionale helseforetak før oppstart av forsøket skal 

framgå av vedlegg 2. Det regionale helseforetaket har ansvar for at avvik lukkes.  

16 Forsikring 

Pasienter som behandles under kontrakten med Helse …. RHF er forsikret gjennom Norsk 

Pasientskadeerstatning (NPE), jf. lov av 14. juni 2001 nr. 53 (LOV-2001-06-15-53) om 

erstatning ved pasientsaker mv. Ved skadetilfeller betaler kommunen egenandel etter 

samme takster som helseforetakene er pålagt, jf. pasientskadelovens § 7.  

17 Pensjon 

Tilsatte ved kommunalt drevet DPS skal i forsøksperioden tilhøre samme pensjonsordning 

som før oppstart av forsøksordningen. Personell som tilsettes i forsøksperioden skal 

meldes inn i tilsvarende pensjonsordning som tilsatte ved oppstart av ordning tilhører.  

18 Force majeure 

Dersom kontraktens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad 

vanskeliggjøres av omstendigheter som ligger utenfor partenes kontroll og som de ikke 
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burde eller kunne ha forutsatt ved kontraktens inngåelse, suspenderes partenes plikter for 

så lang tid omstendighetene hindrer kontraktsoppfyllelse. Dette gjelder forhold som etter 

norsk rett betraktes som force majeure. Som force majeure regnes også streik og lockout.  

Bestemmelsen gjelder ikke dersom den rammede part uten urimelige kostnader og ulempe 

kan overvinne følgene av de uforutsette hindringene. 

Den rammede part plikter å varsle den annen part straks en blir kjent med at slike 

hindringer kan oppstå. 

19 Mislighold 

Dersom en av partene mener at den annen part har misligholdt kontrakten på ett eller 

flere punkter, skal skriftlig underretning gis uten ugrunnet opphold. I underretningen må 

den part som vil påberope seg misligholdet gjøre rede for hva som anses misligholdt og 

hvilke forhold som kreves rettet.  

Ved uenighet mellom partene om det foreligger mislighold skal saken fremmes 

tilsynsmyndighet for forsøket for avgjørelse. Dersom tilsynsmyndighet finner at det 

foreligger mislighold og misligholdet ikke blir rettet innen 30 dager etter at underretning 

er mottatt, kan kontrakten sies opp. 

20 Offentlighet 

Kontrakten er offentlig.  

21 Kontraktsperiode 

Denne kontrakten gjelder for en forsøksperiode på inntil 4 – fire – år. Forsøksperioden 

kan forlenges for ytterligere 2 – to - år, jf. lov om forsøk i offentlig forvaltning § 3, tredje 

ledd. 

22 Finansiering 

22.1 Generelt 

Mellom Helse…. RHF og kommune X skal det avtales et årlig overføringsbeløp. 

Grunnlaget for overføringen skal være RHFets kostnader for drift av det aktuelle DPS. 

Målepunktet skal være siste kjente regnskapsår korrigert for generell vekst, herunder 

kompensasjon for lønns- og prisvekst. Kommune X som drifter DPSet skal bære de fulle 

kostnadene ved å drive DPSet. Dette forutsetter at kommunen får inndekning også for 

eventuelle kapitalkostnader eller eventuelle husleiekostnader. Årlig regulering av 

overføringen skal skje på grunnlag av den generelle prosentvise inntektsvekst for RHFet. 

22.2 Bruk av anleggsmidler 

Som vederlag for bruk av anleggsmidler tilhørende Helse…. RHF, skal kommune X 

betale en sum stor kr :….. 
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22.3 Bruk av personell 

Som vederlag for bruk av ansatte utenfor kommunalt drevet DPS, som i forsøksperioden 

fortsatt har Helse…RHF som arbeidsgiver, skal kommune X betale en sum stor kr.  

22.4 Finansiering, inkludert finansiering av det kommunale psykiske helse- og 

rusarbeidet 

Som vederlag for levering av de bestilte tilleggstjenester, skal Helse … RHF betale … 

kommune i samsvar med den betalingsmodell som følger som del av vedlegg 3 til avtalen.  

Betalingsmodellen er gjenstand for årlig revisjon etter ønske fra en av partene 

23 Informasjon og rapportering  

23.1 Generelt 

Kommunen skal sende RHFet sin årsmelding etter nærmere fastsatt mal.  

Kommunen plikter å avgi til RHF eller sentral registereier de data vedrørende 

kommunalt drevet DPS som er nødvendig for at RHF kan oppfylle krav til rapportering 

iht. lov, forskrift eller oppdragsbrev. Dette omfatter blant annet rapportering til Norsk 

Pasientregister og SSB.  

Kommunen/kommunalt drevet DPS skal i tillegg rapportere til det regionale 

helseforetaket i samsvar med vedlegg 5 til denne kontrakten. 

23.2 Innsyn 

I den grad Helse ..RHF ikke finner den oversendte dokumentasjon iht. ovennevnte punkter 

tilstrekkelig eller tilfredsstillende, har Helse.. RHF rett til å kreve innsyn i 

dokumentgrunnlaget for rapporteringen. 

Når RHF-et krever innsyn i kommunens regnskaper og budsjett, herunder 

regnskapsbilagene, kan kommunens revisor være til stede under gjennomgangen av 

dokumentasjonen.  

24 Reforhandling 

Dersom det i kontraktsperioden oppstår vesentlige endringer som får betydning for 

kontrakten, og som ingen av partene kunne ha forutsett ved kontraktsinngåelsen, kan hver 

av partene kreve at kontraktens bestemmelser, reforhandles.  

Dette gjelder ikke føringer som gis fra sentrale myndigheter til de regionale 

helseforetakene mht. produksjon og aktivitet som også vil bli gjort gjeldende i dette 

kontraktsforholdet. 

Forhandlingene skal igangsettes senest 3 uker etter at krav om reforhandling er fremsatt 

skriftlig.  
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25 Tvisteløsning 

Ved uenighet om kontraktens innhold eller om omstendigheter som har sammenheng med 

gjennomføringen av kontrakten, skal uenigheten søkes løst mellom partene. 

Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for forsøket.  

26 Evaluering av forsøksordningen 

Forsøket skal evalueres fra oppstart, underveis og ved avslutning. Partene skal delta og 

bidra i dette evalueringsarbeidet. 

 

 

Sted, dato 

 

 

 

……… kommune ved ordføreren   Helse ….. RHF ved styrets leder 
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Vedlegg 3.  

Høringsutkast – Vedlegg 1 til kontrakt om forsøksordning med 

kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS):  

Rettslige rammebetingelser 

1. Rettslige rammer som gjelder for virksomheten 

Kommunalt drevet DPS skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende 

lover, forskrifter, offentlige vedtak og kontraktens bestemmelser. Nedenfor er det listet 

opp de viktigste lovene som regulerer virksomheten med link til Lovdata, der det til 

enhver tid finnes en konsolidert versjon av lovene. Disse rettslige rammebetingelsene kan 

ikke endres ved avtale. 

Det vil, i tillegg til de lover som er gjengitt nedenfor, bli gitt en forskrift med hjemmel i 

forsøksloven som gir detaljerte regler om hvilke lov- og forskriftsbestemmelser der 

Kongen (Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter delegering av Kongens 

myndighet etter lov om forsøk i offentlig forvaltning til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i FOR-1992-12-11-1050) har godkjent avvik fra 

lovgivningen i forbindelse med denne forsøksordningen. 

Listen nedenfor er ikke uttømmende og kan suppleres av partene. Forskrifter gitt med 

hjemmel relevante lover vil på vanlig måte selvsagt også gjelde for kommunalt drevet 

DPS. 

Dersom kommunen trenger bistand til å tolke lovtekstene, kan Fylkesmannen eller 

Helsedirektoratet kontaktes. Det finnes også nærmere informasjon om tolking av denne 

lovgivningen her: https://helsedirektoratet.no/lover  

2. Tjenestelovgivningen 

2.1 Lov om spesialisthelsetjenester  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61 

2.2 Lov om psykisk helsevern 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62 

2.3 Helse- og omsorgstjenesteloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 

2.4 Pasientjournalloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42 
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3 Pasient- og brukerrettighetsloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63  

 

4 Helsepersonelloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 

5 Helsetilsynsloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-30-15  

6 Forsøksloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87 

7 Kommuneloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107 
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Vedlegg 4.  

Høringsutkast – Vedlegg 2 til kontrakt om forsøksordning med 

kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS):  

Dokumentasjon av tjenester som utføres av henholdsvis DPS og 

kommune på tidspunkt for overføring av driftsansvar 

Dokumentasjon av status for …DPS og …kommune(r)   

Her framstiller partene dokumentasjon av tjenestene på overføringstidspunktet som er 

nødvendig for å vurdere ivaretakelse av sørge for-ansvarene på overføringstidspunktet og 

for å kunne følge-evaluere forsøket.  
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Vedlegg 5.  

Høringsutkast – Vedlegg 3 til kontrakt om forsøksordning med 

kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS): 

Økonomisk oppgjør for avtalte tillegg mv. i forsøksperioden 

Økonomisk oppgjør for avtalte tillegg mv. 

Her framstiller partene hvordan det økonomiske oppgjøret skal skje for avtalte tillegg mv. 

som oppstår i forsøksperioden. 
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Vedlegg 6.  

Høringsutkast – Vedlegg 4 til kontrakt om forsøksordning med 

kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS):  

Definisjoner 

Ved behov framstiller partene her hvilke definisjoner som skal benyttes ved fortolkningen 

av denne kontrakten med vedlegg og tilleggsavtaler. 
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Vedlegg 7.  

Høringsutkast – Vedlegg 5 til kontrakt om forsøksordning med 

kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS):  

Krav om rapportering 

Her framstiller partene hvordan rapportering skal skje, herunder mal og innholdskrav for 

den årsmelding som kommunen skal sende RHFet. 
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Vedlegg 8.  

Høringsutkast – Vedlegg 6 til kontrakt om forsøksordning med 

kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS): 

Helse- og omsorgsdepartementets brev av 28. januar 2010 – 

RHFenes sørge for-ansvar 

 

De regionale helseforetakene 
  

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
 201000440 28.01.2010 

 

 
Påminnelse om helseforetakenes plikter etter helselovgivningen og de regionale 

helseforetakenes ”sørge for ansvar” 

I forbindelse med hendelsene ved Asker og Bærum sykehus finner Helse- og 

omsorgsdepartementet ved Eieravdelingen det nødvendig å minne om helseforetakenes plikter 

etter helselovgivningen, herunder pasientrettighetsloven og forsvarlighetskravet i 

spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven.  Vi vil også minne om de regionale 

helseforetakenes ”sørge for” ansvar. 

 

[…] 

 

 

De regionale helseforetakenes ”sørge for ansvar”. 

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a har de regionale helseforetakene ansvar for å 

sørge for at befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjeneste. Helsetjenester 

som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 

  

”Sørge for ansvaret” stiller krav om at RHFet må utøve en overordnet organisering og styring 

slik at helsetjenesten som tilbys og ytes er forsvarlig. ”Sørge for ansvaret” innebærer blant 

annet at foretaket må ivareta følgende styringsfunksjoner/elementer:  

  

Ansvar for planlegging 

For det første innebærer RHFets ”sørge for ansvar” et ansvar for planlegging.  RHFet må 

vurdere, analysere og planlegge hvordan befolkningen i helseregionen skal få tilstrekkelig og 

forsvarlig helsetjeneste. I dette ligger blant annet at RHFet kjenner reglene som gjelder for 

helsetjenesten, har oversikt over behov og tilbud for helsetjeneste, samt har oversikt over 

områder med svikt eller fare for svikt. Ved utarbeidelse av planer/tiltak innenfor et RHF må det 

foretas risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til iverksettelse av tiltakene. Det må også 
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planlegges hvordan eventuell fare for svikt og svikt ved gjennomføringen av planer/tiltak skal 

håndteres.  

  

Ansvar for gjennomføring av planer og tiltak 

For det andre innebærer ”sørge for ansvaret” at RHFet har ansvar for å gjennomføre egne 

planer og tiltak som forutsatt og til fastsatt tid, slik at helsetjenesten som tilbys og ytes er 

forsvarlig. 

  

Ansvar for evaluering 

For det tredje innebærer ”sørge for ansvaret” at RHFet evaluerer gjennomføringen av planene 

og tiltakene. RHFet må evaluere om planene/tiltakene følges, effekten av planene/tiltakene og 

om gjennomføringen av planene/tiltakene har medført at det har oppstått områder med fare for 

svikt eller svikt som må håndteres for at foretaket skal kunne ha et forsvarlig tjenestetilbud. 

Dette innebærer bl.a. at RHFet på eget initiativ må innhente styringsinformasjon.  

  

Ansvar for korrigering 

For det fjerde er et helt grunnleggende element av ”sørge for ansvaret” at RHFet har ansvar for 

å korrigere uforsvarlige forhold.  Ansvaret innebærer at RHFet på eget initiativ må iverksette 

korrigerende tiltak dersom det i helseregionen ikke tilbys eller ytes tilstrekkelige og 

forsvarlige helsetjenester.  

 

                                        Med vennlig hilsen 

 

 

  

 

Kari Sønderland e.f.              Per Bleikelia e.f. 

ekspedisjonssjef     ekspedisjonssjef  
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Vedlegg 9.  

Høringsutkast – Utfyllende merknader/veiledning til kontrakt om 

forsøksordning med kommunal drift av distriktspsykiatriske 

sentre (DPS) 

1 Partene 

Her må begge kontraktspartene identifiseres med firma og organisasjonsnummer fra 

Brønnøysundregistrene. Er det flere kommuner involvert som parter, må det presiseres 

hva slags selskapskonstruksjon som skal opptre på vegne av kommunene som part i denne 

kontrakten, identifisert med firma og organisasjonsnummer. Dersom det er flere 

kontraktsparter innen samme kommune, bør det også avklares nærmere hvem som skal 

opptre som kontaktpunkt eller fullmektig for partene i dette kontraktsforholdet.  

2 Bakgrunn 

Dette er generell informasjon om bakgrunnen for at det settes i verk forsøksordning på 

dette feltet. Innholdet i dette punktet er derfor ikke gjenstand for forhandlinger mellom 

kontraktspartene og kan derfor ikke endres under kontraktsforhandlingene. 

3 Kontraktens struktur 

I dette avsnittet er det vist til hvordan kontrakten er strukturert. Den er organisert med 

vedlegg. 

Dette er dels fordi det er noen rammebetingelser for kontrakten som partene ikke kan 

forhandle om, men må godta slik de er, f.eks. når det gjelder rettslige reguleringer av 

området.  

Vedlegg 2 skal dokumentere status for oppgaveporteføljen i aktuelt DPS og kommunalt 

psykisk helse- og rusarbeid i opptaksområdet på tidspunktet for oppstart av forsøket. 

Også status for aktiviteter som er forutsatt videreført/videreutviklet i forsøksperioden, jf. 

de relevante punktene i kontrakten må inngå i denne dokumentasjonen. Denne 

dokumentasjonen skal danne grunnlaget for evalueringen som følger forsøket. I tillegg 

skal denne dokumentasjonen suppleres med løpende oppdatering, f.eks. når de sentrale 

myndigheter endrer oppdraget til RHFene på dette området, eller dersom det skulle oppstå 

endringer av lokale forhold som bør lede til forhandlinger om kontraktsendring.  

4 Definisjoner 

I dette avsnittet må kontraktspartene under kontraktsforhandlingene sette inn definisjon 

av alle sentrale begrep som benyttes i kontrakten, slik at partene har en felles fors tåelse av 

hva begrepene betyr. 
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5 Godkjente avvik fra lover, forskrifter og bestemmelser 

Dette gjelder hvordan Kongen (Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter 

forskrift av 11. desember 1992 nr. 1050, etter delegert myndighet i lov 26. juni 1992 nr. 

87 om forsøk i offentlig forvaltning), kan godkjenne avvik fra lovkrav for å kunne 

gjennomføre forsøksordningen. Se utkast til forskrift inntatt som vedlegg 1 til 

høringsnotatet. 

De avvik fra lovgivningen som gjøres gjeldende er uttømmende beskrevet i nevnte 

forskrift/vedtak. Dette avsnittet er derfor ikke gjenstand for forhandlinger mellom 

kontraktspartene. 

6 Formål 

6.1 Formålet i forsøksloven 

Formålet med forsøksloven er gjennom forsøk å utvikle funksjonelle og effektive 

organisasjons- og driftsformer i den offentlige forvaltning, og en hensiktsmessig 

oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer. Det skal 

legges særlig vekt på å forbedre den offentlige tjenesteyting overfor borgerne og få til 

best mulig ressursutnyttelse. Ved forsøk som omfatter folkevalgte organer skal det også 

legges vekt på å fremme gode demokratiske styringsformer. 

6.2 Formålet med forsøksordningen  

Formålet med forsøksordningen er å se DPS-tjenestene som en større del av et større og 

samlet offentlig tilbud til pasienter med psykiske helseproblemer, som regionale 

helseforetak og kommuner samlet sett har ansvar for. Det lovpålagte ansvaret for at 

pasienter skal motta nødvendig helsehjelp er dels lagt på de regionale helseforaktene og 

dels på kommunene. De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjenester 

til befolkningen, herunder blant annet spesialisert utredning og behandling av psykiske 

lidelser. Kommunene skal sørge for lavterskel kommunale helse- og omsorgstjenester, 

blant annet for pasienter med psykiske helseproblemer. Staten har valgt å dele opp 

ansvaret på denne måten, men det forutsetter nødvendigvis samarbeid og sømløse 

overganger. Kommunene og de regionale helseforetakene har sammen ansvaret for hele 

kjeden av pasientbehandling fra kommunale helsetjenester til spesialisert behandling. 

For pasientene spiller det liten rolle hvem som gir helsehjelpen. Pasientene vil bevege seg 

frem og tilbake mellom nivåene, men de skal oppfatte helsetjenesten som en helhet. God 

samhandling mellom nivåene er nødvendig for å kunne ivareta pasientenes behov for 

kontinuerlig, helhetlig og sømløs helsehjelp. Helse- og omsorgsdepartementet har over 

flere år fremhevet behovet for mer og bedre samhandling, jf. samhandlingsreformen og 

oppfølging på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I praksis vil og må derfor helseforetak 

og kommuner samarbeide tett om ivaretakelsen av pasientene for å kunne utføre sitt 

lovpålagte ansvar for tjenestetilbudet. Se omtale av samarbeid mellom kommuner og 
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regionale helseforetak på side 333-335 i Prop. 91 L (2010.2011) Lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester. 

Formålet med forsøksordningen er å innhente erfaringer med at noen større kommuner 

med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse får et mer samlet driftsansvar for å yte tjeneste r 

til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet, med sikte på mer koordinerte 

tjenester, bedre samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse. DPS er en 

spesialisthelsetjeneste. Det lovbestemte sørge for-ansvaret skal forbli hos RHF i denne 

prøveordningen. Ordningen skal baseres på avtale mellom kommune og RHF, som sikrer 

at DPS kan fortsette å tilby og utvikle spesialiserte tjenester og som samtidig gir 

kommunene råderett over ressursene i DPS med frihet til nå organisere tilbudet i 

sammenheng med kommunale tjenester. RHF beholder ansvaret for sykehusavdelingene, 

og tett samarbeid mellom sykehus og kommunalt drevet DPS vil være en forutsetning. 

Gjeldende pasient- og brukerrettigheter skal videreføres i forsøket. Forsøksordningen skal 

evalueres. 

Med driftsansvar menes ansvar for budsjett og økonomisk resultat, arbeidsgiveransvar 

(med mindre det ligger hos privat tjenesteyter), ansvar for å forvalte og prioritere samlede 

ressurser, koordinering ift. andre tjenester og for at virksomheten drives iht. avtaler med 

RHF, gjeldende lov- og regelverk, samt tilrettelegging for drift iht nasjonale faglige 

retningslinjer og veiledere. 

6.3 Formålet i kontrakten 

Her skal partene forhandle frem og nedtegne i kontrakten de konkrete målsetningene med 

den ordningen som avtales i kontrakten. Dette skal skje innenfor de rammebetingelsene 

som er gitt i oppdraget og i vedleggene til kontrakten. Dette kan gjøres ved å dele inn 

denne delen av kontraktsforhandlingen i en prosessuell del og en materiell del. I den 

prosessuelle delen kan man avtale hvordan partene skal samhandle seg frem til de 

konkrete målsetningene før oppstart av kontraktsforholdet og hvordan prosessen skal 

være for samhandling om nødvendige endringer av målsetningene underveis. Det skal 

også beskrives de konkrete målsetningene man i en slik prosess er blitt enige om og som 

settes inn i kontrakten.  

7 RHFenes sørge for-ansvar og kommunenes driftsansvar 

Innledning 

Her må partene finne frem til formuleringer som balanserer hvordan partenes ansvar og 

myndighet skal være i forsøksordningen. På den ene side må det regionale helseforetakets 

sørge for-ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven ivaretas ved god informasjon og 

rapportering i et transparent system. På den andre siden må det i forsøksordningen gis 

tilstrekkelig frihet til kommunen, slik at det kan tas ut gevinster ved synergi mellom den 

kommunale helsetjenesten på psykisk helse- og rusfeltet og de tjenester DPSet skal 

levere. 
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7.1 RHFenes sørge for-ansvar 

Dette er en beskrivelse av RHFenes lovpålagte sørge for-ansvar og er derfor ikke noe som 

kan endres under kontraktsforhandlingene. Det eneste partene kan forhandle om her, er 

mere konkrete detaljer om hvordan man skal samhandle i form av informasjon og 

rapportering (skriftlig og i møter), slik at RHFet kan forsikre seg om at sørge for-ansvaret 

blir oppfylt på en god måte. Se vedlegg 6 som konkretiserer innholdet i sørge for-

ansvaret. 

7.2 Kommunens driftsansvar 

Dette punktet kan justeres under kontraktsforhandlingene for å fange opp lokale 

forskjeller og behov. Det er i dette punktet viktig at partene forhandler om følgende 

temaer: 

 Hvordan sikre at pasientene i kommunalt drevet DPS får minst like kvantitativt og 

kvalitativt gode tjenester som før denne kontrakten inngås? 

 I de tilfellene der det er flere kommuner som samarbeider i forsøket; Hvordan sikre at 

de minste kommunenes pasienter får minst like kvantitativt og kvalitativt gode 

tjenester som før denne kontrakten inngås? 

 I de tilfeller beslutninger omhandler både faglig kvalitet og drift, må kontrakten 

beskrive hvem som har beslutningsmyndighet. Dette kan, for eksempel, omhandle: 

 Styringslinjen for det medisinsk faglige ansvaret, 

 Tydelige ansvarslinjer for kommunale helse- og omsorgstjenester, 

spesialisthelsetjenester og ved samtidige tjenester, 

 Ansettelser og kompetansekrav, 

 Omdisponering av personell, 

 Uenighet om hva som ligger i hverandres ansvar, 

 Budsjettering som hindrer utførelse av spesialisthelsetjenesteoppgaver, 

 Melderutiner dersom ansatte vurderer at virksomheten ikke driftes slik at de kan 

utføre sine plikter i tråd med lov/forskrift. 

 Problemstillinger knyttet til pasientskader og uønskede hendelser.  

 Hvordan overføre driftsansvaret i praksis? 

 Når det gjelder finansieringen vises det til punkt 22. 

7.3 Plan for tjenestetilbud i forsøksperioden 

Her skal det tas inn i kontraktene de planer kommunen(e) har lagt for dimensjonering, 

innretning og organisering av det kommunalt drevne DPSet i forsøksperioden 

8 Status ved inngåelse av kontrakten. Endringer 

8.1 Innhold og omfang 

Her må partene gi informasjon i samsvar med vedlegg 2 til kontrakten, jf. punkt 3 over. 
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8.2 Plan for tjenestetilbudet i forsøksperioden 

Her må kommunen utarbeide en samlet overordnet plan for driften av DPSet, som tas inn 

i kontrakten etter avtale med RHFet. 

8.3 Endringer 

I dette avsnittet er partenes rettigheter og plikter når det oppstår behov for endringer av 

kontrakten beskrevet. Partene må, innenfor denne rammen, forhandle om hvordan dette 

endringsarbeidet skal utføres i praksis. 

9 Pasientrettigheter 

9.1 Generelt 

Avsnittet om pasientrettigheter er viktig fordi det her skal klargjøres at 

pasientrettighetene ikke skal svekkes under forsøksordningen, men at formålet, tvert imot, 

er å styrke pasientrettighetene. 

Dette innebærer at kontraktspartene, når de forhandler om dette punktet, må holde seg 

innenfor de gitte rammebetingelser, må forhandle om hvordan pasientrettighetene kan 

styrkes ved forsøksordningen, samt hvordan man i denne forsøksordningen kan 

konkretisere hvordan det skal gjøres i praksis. 

Dette er en beskrivelse av de rettslige rammebetingelser når det gjelder 

pasientrettighetene på dette området, og er ikke gjenstand for forhandlinger mellom 

kontraktspartene. Disse rammebetingelsene anses å være så viktige at noen hovedpunkter 

må tas inn i selve kontrakten, selv om de også er beskrevet i vedlegg 1 til kontrakten. 

Det samme gjelder pasientenes rett til informasjon og til å medvirke til behandlingen.  

Kommunalt drevet DPS og kommunen skal sørge for at pasienten får informasjon om 

behandlingens innhold og bidra til at pasienten kan medvirke og gis medbestemmelse i 

eget behandlingsprogram, jf. pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3. I den 

utstrekning helseforetakene i helseregionen benytter standardformularer for informasjon 

til pasienten, skal kommunen og kommunalt drevet DPS sørge for at samlet informasjon 

til pasienten også inkluderer denne informasjonen. 

Kommunalt drevet DPS skal informere pasienten/henvisende instans om forventet 

ventetid for behandling og holde seg informert om ventetiden ved andre 

behandlingsinstitusjoner, i og utenfor egen helseregion. Pasienten skal videre informeres 

om behandlingen og forventet resultat, jf. prioriteringsforskriftens § 5. 

Kommunen og kommunalt drevet DPS skal også informere pasienten om gjeldende lover 

og forskrifter, herunder klagerett. Dette er så viktige rettigheter at det bør tas inn noe i 

selve kontrakten om dette. De er heller ikke gjenstand for forhandlinger mellom partene.  

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har rett til å få 

utarbeidet individuell plan. Kommunene og spesialisthelsetjenesten har på visse vilkår 

plikt til å utarbeide individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetslovens § 2-5, jf. helse- 
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og omsorgstjenestelovens § 7-1, spesialisthelsetjenestelovens § 2-5 og lov om etablering 

og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-1. 

Partene må utvikle felles rutiner for utarbeiding av individuell plan der slike ikke 

foreligger, og, i nødvendig utstrekning, ta det de avtaler om dette inn i kontrakten.  

9.2 Pasienterfaringsundersøkelser 

Denne forsøksordningen skal evalueres. Det er viktig at evalueringen innbefatter en 

brukerundersøkelse fra de pasientene som berøres av forsøksordningen. Dette skal være 

en undersøkelse som gjøres i form av en kvalitativ undersøkelse. Kontraktspartene skal 

her avtale når og hvordan denne brukerundersøkelsen skal utføres, ved forsøksordningens 

start, underveis og ved avslutningen av forsøksordningen. Pasienter i kommunalt drevet 

DPS skal også få mulighet til å delta i nasjonale målinger av brukeropplevd kvalitet.  

10 Tvungent psykisk helsevern 

Her må partene avtale helt konkret hvordan behandlingen av saker der bruk av tvungent 

psykisk helsevern skal vedtas skal behandles, dels for å sikre at lovkravene til bruk av 

tvungent psykisk helsevern oppfylles, herunder at pasientens rettssikkerhet ivaretas, se 

vedlegg 1. Det må også avtales mer konkret hvordan det skal sikres at RHFet har kontroll 

med bruk av tvungent psykisk helsevern, samt at tilsynsmyndighetene skal få tilstrekkelig 

innsyn når de vil utføre tilsyn med bruk av tvungent psykisk helsevern. 

Psykisk helsevernloven/forskriften oppstiller en rekke materielle krav og 

saksbehandlingsregler til etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, herunder 

tvungent vern. Ettersom det ligger i premissene for forsøket med kommunale DPS at 

disse skal kunne ivareta de samme oppgaver som i dag ivaretas av DPS som del av 

helseforetak, må det kommunale DPS organiseres og ha ressurser slik at de også kan 

oppfylle disse kravene.  

Noen forhold som man må være oppmerksom i den forbindelse er følgende: 

 Dersom det er aktuelt å etablere tvungent vern, jf. phvl. §§ 3-2 og 3-3, i et kommunalt 

drevet DPS bør man være oppmerksom på kravet om undersøkelse av uavhengig lege. 

Det kommunalt drevne DPS-et kan ikke organiseres på en slik måte at det blir så tett 

forbindelse mellom lege som henviser til tvungent vern (fastlege eller legevakt) og 

DPS som innlegger til tvungent vern, at førstnevnte ikke kan sies å være uavhengig av 

DPS-et. Da vil vedkommende lege være inhabil, jf. helsepersonellovens § 15. Disse 

tjenestene kan altså ikke organiseres under samme ledelse, og bør heller ikke 

kjennetegnes av tett kontakt og/eller avhengighetsforhold mellom enhetene der 

undersøkende og innleggende lege arbeider, for eksempel av stor grad av felles 

lokaler og fasiliteter, og/eller løpende fellesmøter. Se nærmere i rundskriv IS-9/12 

under kommentarene til § 3-3. 

 Forskriften kapittel 1 – stiller krav til godkjenninger av institusjoner som skal være 

ansvarlig for, eller utføre tvang (Helsedirektoratet godkjenner), og inneholder 

materielle krav og bemanningskrav, blant annet krav til ansettelse av legespesialist og 

psykologspesialist og til døgnkontinuerlig tilgjengelighet.  
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 Det må sikres etablering av kontrollkommisjoner for ev. kommunalt drevne DPS, jf. 

phvl. § 6.  

11 Organisering og samarbeid 

11.1 Samarbeid om overordnet organisering av tjenestene 

Her skal de overordnede prinsippene for organisering av den virksomheten kommunen 

skal drive avtales og beskrives, herunder skal det beskrives hvordan: 

 Prinsippene for fordeling av ansvar i virksomheten skal være 

 Prinsippene for fordeling av beslutningsmyndighet 

 Prinsippene for fordeling av arbeidsoppgaver. 

11.2. Samarbeidsmøter 

I dette avsnittet skal kontraktspartene forhandle frem og nedtegne i kontrakten mer 

konkret hvordan samhandling og samarbeid skal skje i kontraktsperioden. Det er viktig at 

partene presiserer hvordan man i praksis skal overføre ansvaret for DPSets virksomhet fra 

statlig (RHF) til kommunal drift, samtidig som RHFet beholder sørge for-ansvaret i 

spesialisthelsetjenesteloven. En slik overføring av oppgaver, myndighet og ressurser 

krever transparens i alle ledd i kontraktsforholdet, slik at RHFet får den informasjon som 

er nødvendig for å kunne forsikre seg om at sørge for-ansvaret oppfylles på en 

tilfredsstillende måte. Det er også viktig at det avklares i kontrakten hvordan partene skal 

sikre at pasientene får nødvendig helsehjelp ved faglig forsvarlige helsetjenester av minst 

samme kvantitet og kvalitet som i dagens ordning. 

Her beskrives i detalj hvordan kontraktspartene skal samarbeide ved bruker av møter, 

både på ledernivå og i det daglige på det mer operative nivået. 

12 Krav til pasientsikkerhet, kvalitet, service og kompetanse 

12.1 Generelt 

I dette punktet skal det kontraktsfestes hvilke krav som skal stilles til det kommunalt 

drevne DPSet når det gjelder kvalitet, service og kompetanse på det personellet som skal 

utføre tjenestene. Fokuset skal være tjenestekvalitet og pasientsikkerhet.  

12.2 Pasientsikkerhet 

Her skal kontraktspartene forhandle frem de mer detaljerte bestemmelser om hvordan 

partene under forsøksordningen skal sørge for pasientsikkerheten, ved å oppfylle kravene 

i de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, nasjonale faglige retningslinjer, nasjonale 

veiledere og hva som anses som faglig forsvarlig behandling av de ulike pasientgruppene. 
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12.3 Kvalitetsdata (kvalitetssystem) 

Det er to sider av dette temaet som partene skal forhandle frem og nedtegne i kontrakten 

konkrete løsninger av: 

 Hvordan internkontrollplikten etter helselovgivningen skal ivaretas, se for eksempel: 

 Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og 

omsorgstjenesten (er under revisjon) - 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-12-20-1731 

 Forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og 

helsepersonell som yter helsehjelp - 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/legemiddelhandteringsforskriften-med-

kommentarer-rev  

 Hvordan internkontrollplikten etter arbeidsmiljølovgivningen skal ivaretas 

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355. Dette er oppdaterte 

regler om HMS i arbeidsrettslig forstand.  

 Det kan være at det her bør presiseres at når kommunen overtar driftsansvaret for 

DPSet fra RHFet, skjer det en virksomhetsoverdragelse fra statlig til kommunal 

virksomhet, og at dette utløser rettigheter for de tilsatte i DPSet, jf. kapittel 16 i 

lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62.  

12.4 Kvalitetsindikatorer 

Her skal partene identifisere og nedtegne hvilke kvalitetsindikatorer som skal gjelde for 

forsøksvirksomheten. Det skal også konkretiseres i kontrakten hvordan det skal måles og 

rapporteres på kvalitet. Her må det sikres at de til enhver tid gjeldende kravene til 

registrering av kvalitetsindikatorer i spesialisthelsetjenesten er inkludert.  

12.5 Krav til personell og kompetanse 

Her skal partene identifisere og nedtegne helt konkret hva slags krav som skal stilles til 

personellet som skal delta i forsøksordningen, samt hva slags kompetanse som kreves. 

Det skal også forhandles frem konkrete løsninger når det gjelder kompetanseutvikling.  

13 Offentligrettslige krav 

Her skal kontraktspartene identifisere og nedtegne hvilke offentligrettslige tillatelser som 

kreves for kommunal drift av DPS, samt hvordan disse tillatelsene skal skaffes.  

14 Forskning og utvikling 

Her skal kontraktspartene identifisere og nedtegne hvilke tiltak som skal gjelde i 

kontrakten på området forskning og utvikling. 
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15 Tilsyn 

Her skal partene identifisere hvilke statlige tilsynsordninger som vil gjelde for 

forsøksordningen, samt hvilke tiltak som skal iverksettes på dette området.  

Det er også viktig at kommunen/kommunalt drevet DPS varsler RHFet dersom det settes i 

verk tilsyn, men også dersom det oppstår en eller annen irregulær situasjon som RHFet 

bør gjøres kjent med for å kunne ivareta sitt sørge for-ansvar. 

16 Forsikring 

Kommunalt drevne DPS vil falle inn under pasientskadeordningen, jf. lov15. juni 2001 

nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) - 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-53  

Det må også identifiseres hvilke andre forsikringsordninger som er nødvendige for 

forsøksordningen. 

17 Pensjon 

Det anses ikke hensiktsmessig å flytte pensjonsrettighetene til medarbeiderne som blir 

med over til det kommunalt drevne DPS-et i forsøksperioden. Dette bør avtalefestes.  

18 Force Majeure 

Dette er en bestemmelse som regulerer partenes stilling dersom det skulle skje en 

uforutsett hendelse som faller inn under det rettslige begrepet force majeure. Partene skal 

kontraktsfeste konkrete varslingsregler for slike situasjoner og hvordan man kan 

forebygge skade, eventuelt hva som skal skje dersom skade oppstår. Dette bør bygges på 

gjennomførte sårbarhets- og risikovurderinger. 

19 Mislighold 

Her skal partene diskutere mer konkret hva som er mislighold (forsinkelse eller mangler) 

ved oppfyllelse av kontrakten, regler om hvordan reklamasjon skal skje, samt hvilke 

mangelsbeføyelser som kan gjøres gjeldende (prisavslag, omlevering, erstatning e.l.) både 

for alminnelig mislighold og når misligholdet er så vesentlig at kontrakten kan heves.  

20 Offentlighet 

Dette er ikke gjenstand for forhandlinger, siden slike kontrakter er offentlige etter lov 19. 

mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).  - 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-53.  

Offentleglova inneholder enkelte hjemler for å unnta opplysninger fra offentlighet, jf. i 

denne forbindelse særlig offentleglova § 13, jf. forvaltningslovens § 13, første ledd nr. 1 

og 2, som åpner for at opplysninger i kontrakten kan unntas offentlighet dersom den 
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inneholder taushetsbelagte personopplysninger eller forretningshemmeligheter - 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10.  

21 Kontraktsperiode 

Dette er ikke gjenstand for forhandlinger siden det bare er en gjentakelse av hva som står 

i forsøksloven. 

22 Finansiering 

22.1 Generelt 

I dette punktet skal partene forhandle og nedtegne hvordan forsøksordningen mer 

detaljert skal finansieres. 

I denne kontrakten vil dette være et fundament for diskusjonen mellom partene om 

RHFets økonomiske bidrag til det kommunalt drevne DPSet i forsøksperioden, dette for å 

sikre samme nivå på finansieringen som da DPSet ble drevet av RHFet. Partene må her 

avklare hvilken informasjon de trenger for å kunne avklare hva slags nivå det har vært på 

DPSets virksomhet før inngåelse av denne kontrakten, samt hva som skal til for at 

virksomheten skal opprettholde samme nivå under forsøksperioden. 

I kontrakten vil dette være et fundament for diskusjonen mellom partene om 

kommunen(e)s økonomiske bidrag til de kommunale tjenestene til pasienter innen psykisk 

helse- og rusfeltet, dette for å sikre samme nivå på finansieringen av den samordnete 

helsehjelpen innen rus og psykisk helse som før kommunen overtar ansvaret for driften av 

DPSet. 

22.2 Finansiering, inkludert finansiering av det kommunale psykisk helse- og 

rusarbeidet 

Partene skal, bygget på informasjonen som nevnt under punkt 21.1 foran, forhandle frem 

en kontraktsbestemmelse som viser hvordan partene vil finansiere forsøksordningen, slik 

at den tilfredsstiller myndighetenes krav og oppfyller de forpliktelser som følger av denne 

kontrakten. 

Hovedfinansieringskilde for driften i forsøksperioden skal være et avtalt årlig 

overføringsbeløp fra det regionale helseforetaket til kommunen. Grunnlaget for 

overføringen skal være RHFets kostnader for drift av det aktuelle DPS.  

For oppstartsåret bør rammen være basert på driftskostnadene ved DPSet året forut for 

forsøksperioden, tillagt den generelle prosentvise veksten i overføringer til regionale 

helseforetak og tillagt andel av eventuelle felleskostnader for fellestjenester som i 

forsøksperioden må utføres av kommunen. I tillegg til dette skal medtas midler fra 

kommunens tilbud innen tjenester på psykisk helsetjeneste og rusarbeid. 

Årlig regulering av ramme bør skje på grunnlag av den generelle prosentvise 

inntektsvekst for de regionale helseforetak. 
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Ved avslutning av forsøket bør den regulerte årlige rammen danne grunnlag for 

tilbakeføring fra kommune til det regionale helseforetaket.  

Det bør kunne avtales direkte mellom ansvarlig kommune og regionalt helseforetak mulig 

tillegg til årlig ramme ved eventuelt nye tjenestetilbud eller forutsetninger om andre 

vesentlige endringer i tjenestetilbudet ved DPS-et. 

23 Informasjon og rapportering 

23.1 Generelt 

I dette kontraktspunktet skal partene forhandle frem mer detaljerte regler om informasjon 

og rapportering om hvordan forsøksordningen drives og hvilke resultater som oppnås. 

23.2 Innsyn 

Her avtales mer konkret når og hvordan RHFet kan kreve innsyn i kommunen/DPSets 

dokumentasjon under forsøksordningen. Det for at RHFet skal kunne kontroller at sørge 

for-ansvaret blir oppfylt. 

24 Reforhandling 

I dette punktet skal kontraktspartene identifisere hendelser eller forhold (bristende 

forutsetninger) som er av så vesentlig art at kontrakten bør kunne reforhandles, hvordan 

slike situasjoner skal varsles, samt hva som skal kunne reforhandles mellom partene.  

25 Tvisteløsning 

Dette punktet er ikke gjenstand for forhandlinger mellom partene. Eventuelle tvister 

mellom partene skal fortrinnsvis løses ved forhandlinger.  

26 Evaluering av forsøksordningen 

Forsøksordningen skal evalueres. I dette kontraktspunktet skal partene avtale hvordan 

evaluering skal skje helt konkret, ved start av forsøksordningen, underveis og når 

forsøksordningen avsluttes. Evalueringen må skje i henhold til de krav som fastsettes av 

Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4615-4  Arkiv: 430  

 

Sak: 27/16 

 

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, 

- og Ringerike kommune vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4615-2  Arkiv: 430  

 

Sak: 16/16 

 

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, 

- og Ringerike kommune vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Eldrerådet 05.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til hovedutvalget for 

helse, omsorg og velferd (HOV) 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4615-3  Arkiv: 430  

 

Sak: 9/16 

 

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, 

- og Ringerike kommune tas til orientering. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 06.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering som råd for funksjonshemmedes 

innstilling til hovedstyret for helse, omsorg og velferd (HOV). 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Råd for funksjonshemmede 

Eldrerådet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4615-1   Arkiv:   

 

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og 

Ringerike  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, 

Hole, - og Ringerike kommune vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

Vi er i en tid der de kommunale helse og omsorgstjenestene står overfor store og nye 

utfordringer. Det forventes at tjenestene skal være like gode/bedre også i fremtiden. 

Oppgavene kommunene skal ivareta har økt gradvis over tid, og det blir flere 

brukere/pasienter med mer komplekse behov. Det kreves endringer i helse- og 

omsorgstjenestene for å oppnå nasjonale mål. I denne sammenheng blir etablering og 

utvikling av bedre kompetanse avgjørende.  

Utfordringene blir å definere hvilken kompetanse trenger vi, hvordan skaffer vi oss denne og 

hvordan legger vi til rette for at kompetansen utnyttes best mulig? Kompetansebehovet 

påvirkes av lovverket, holdninger i befolkningen, utvikling og teknologi som igjen genererer 

nye og/eller endrede tjenester. Det er derfor nødvendig med en strategiplan som viser 

retning for helse- og omsorgstjenesten.  

Kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike har stort sett de samme utfordringene og det 

skisserte samarbeidet skal bidra til en helhetlig tenkning og bedre forvaltning av ressursene 

som brukes i forhold til kompetanseutvikling.  

 



Beskrivelse av saken 

Utarbeidelsen av en felles strategisk kompetanseplan for kommunene har vært 

prosjektorganisert, med en arbeidsgruppe bestående av Monica Samuelsen (leder), Vigdis 

Jægerborg, Anne Synnøve Sørli og Bente Anita Berg.  

Styringsgruppe for prosjektet har vært tjenesteleder og kommunalsjefer for helse og 

omsorgstjenesten i de deltagende kommuner, og planen begrenser til tjenesteområdene pleie 

og omsorg, helsetjenesten, tiltak for funksjonshemmede og mennesker med psykiske 

lidelser. 

Kompetanseplanen er en 10-årig strategiplan som beskriver kompetansekrav og 

kompetansebehov ut i fra nasjonale ambisjoner og føringer. Den er ment som et styrende 

verktøy for lederne i arbeidet med kompetanse lokalt og interkommunalt.  

Det vil bli utarbeidet felles toårig handlingsplan som beskriver prioriterte tiltak/strategier i 

forbindelse med planens fokusområder.  

I tillegg til kommunenes lokale føringer, er følgende nasjonale føringer er lagt til grunn: 

 Meld.st. 26 (2015): Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 Omsorg 2020 

 St.meld. nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted – 

til rett tid. 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven). 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

 KVALITETSFORSKRIFTEN 

 NOU 11:2011: Innovasjon i omsorg 

 

Rådmannens vurdering 

Vi ser at pasienter og brukere av kommunens helse og omsorgstjenester stadig presenterer 

mer komplekse og sammensatte behov for tjenester som krever høy kompetanse og avansert 

tverrfaglig samarbeid. Behovet for faglig tilstedeværelse er også økende, noe som ikke bare 

stiller kommunene ovenfor kvalitative krav til personell, men også til et visst volum av 

kvalifisert personell. 

Ringerike kommune har mange dyktige dedikerte fagfolk innen flere av de tjenesteområdene 

planen berører, men vi ser likevel at kompetansenivået ikke vil tilfredsstille framtidene 

behov og krav om faglig forsvarlighet.  

Kommunene står i dag også ovenfor oppgaver som tidligere lå inne under 

spesialisthelsetjenesten. Dette er mindre områder som krever spesiell kompetanse, og 

fagmiljøene må dekke relativt store områder dersom antall brukere/pasienter skal ha et stort 

nok volum til å dekke behovet for praksis og «mengdetrening» til å utvikle gode fagfolk. 

Både for å imøtekomme dette, og for å redusere sårbarheten ressursmessig, kreves er økt 

samarbeid med nærliggende kommuner. 

Det er vanskelig å rekruttere kompetanse, og derfor er det like viktig å beholde kompetanse. 

God kompetanse handler ofte om yrkesstolthet, nysgjerrighet i forhold til faget, muligheter 

for videre kompetanseutvikling. Nettopp derfor er kompetanseutvikling så viktig, og 

rådmannen er sikker på at de kommunene som viser seg å lykkes innenfor disse 

tjenesteområdene vil være de kommunene som sikrer seg kompetansen, enten ved 

rekruttering eller ved utvikling av interne ressurser. 



Ringerike kommune har derfor avsatt prosjektmidler til et toårig prosjekt innen HR, der tre 

medarbeidere skal arbeide konkret med kompetansehevende tiltak/prosjekter. Disse er 

ansatt, og to har allerede tiltrådt stillingene. 

 

Vedlegg 

 Forslag til felles strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i 

Jevnaker-, Hole, - og Ringerike kommune. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Forord 
 
Kommunene har unike roller og oppgaver i det norske samfunnet – både som 
samfunnsutviklere og velferdsprodusenter. Det er store forventninger til at 
kommunene stadig skal yte mer kvalitativt gode tjenester og drive mer effektivt. For å 
lykkes, må kommunene ha en bevisst, systematisk og strategisk satsning på 
kompetanse og kompetanseutvikling (Moland et al, 2010). 
 
Helse- og omsorgstjenesten, skal med denne planen stimulere til bevissthet rundt 
sammenhenger mellom mål, kompetansekrav, kompetansebeholdning og anvendt 
kompetanse. Videre skal helse- og omsorgstjenesten avdekke behov for læring, 
utvikling og iverksetting av nødvendige kompetansetiltak. For å gjennomføre dette 
har kommunene dannet en nettverksgruppe på fag og kvalitet, som skal bidra til 
koordinering av kunnskaps- og kvalitetsutvikling i tjenestene. Gruppen har på 
bakgrunn av et mandat, også opprettet et prosjektsamarbeid for å utarbeide en 
strategisk kompetanseplan. Styringsgruppen i prosjektet, utgjør "Helse- og 
omsorgssamarbeidet i Ringeriksregionen". Gruppen består av kommunalsjef i 
Ringerike, kommunalsjef i Jevnaker og tjenesteleder for pleie, rehabilitering og 
omsorg i Hole. Gruppen er etablert i forbindelse med et mandat i "Rådet for 
Ringeriksregionen", og er et interkommunalt, overordnet samarbeid.  
 
Kompetanseplanen bygger på nasjonale ambisjoner og føringer, i tillegg til 
kommunenes mål og verdier. Tanken bak det interkommunale samarbeidet, handler 
om å finne fellesområder på kompetansebygging og skape en nærhet og et 
fellesskap mellom kommunene. Samarbeidet skal bidra til en helhetlig tenkning og 
bedre forvaltning av ressurser innen kompetanseutvikling.  
 
Prosjektsamarbeidet har dannet grunnlag for erfaringsutveksling mellom 
prosjektdeltakerne og bidratt til bedre kjennskap til kommunenes organisering og 
systemer. Erfaringsutvekslingen har blant annet kartlagt generelle og lokale 
utfordringer i helse- og omsorgssektoren. En kartlegging av kompetansen, har 
avdekket både mulige og mer utfordrende samarbeidsarenaer. Det ble viktig for 
prosjektgruppen å legge strategier som er gjennomførbare, og erkjenne at en 
strategisk kompetanseplan er en utviklingsplan under stadig evaluering og revidering. 
 
Kompetanseplanen er ment som et styrende verktøy, for lederne i arbeidet med 
kompetanse lokalt og interkommunalt. Felles handlingsplan beskriver tiltak/strategier 
i forbindelse med planens fokusområder. 
 
 
 

"Kunnskap kan være to ting; Det vi vet og det at vi vet hvor vi kan lære det 
vi ikke vet" 

Samuel Johnson 
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1 Sammendrag 
 
 
Strategisk kompetanseplan er utarbeidet for helse- og omsorgstjenesten i Ringerike, 
Jevnaker og Hole kommune. Planen skal vise retning for helse- og 
omsorgstjenestene. 
 
Planen er en 10-årig strategiplan som beskriver kompetansekrav og 
kompetansebehov ut i fra nasjonale og kommunale føringer, den kompetansen 
kommunene sitter med i dag, utfordringer og en analyse mellom behov og 
eksisterende kompetanse. Planen har i første omgang fokus på tiltak og strategier for 
å finne felles plattform for kompetanseheving, samordne det interkommunale 
samarbeidet på kompetanse og danne et godt kompetansegrunnlag i helse- og 
omsorgssektoren. 
 
Det er trukket ut fire hovedsatsningsområder for perioden: 
 

1. Bredere og økt kompetanse 
- Høyere kompetansenivå 
- Ledere med relevant lederkompetanse 
- Større tverrfaglig bredde lokalt og interkommunalt 

 
2. Økt kapasitet og kvalitet 

- Gode systemer og rutiner 
- Brukermedvirkning/pårørende 
- Frivillig innsats 

 
3. Fornyelse og innovasjon 

- Forskning og utvikling; kunnskapsbasert praksis 
- Arbeidsgrupper og nettverk 

 
4. Rekruttere og beholde 

- Skape gode og attraktive fagmiljøer 
- Bemanningsstruktur 

 
 
Den interkommunale nettverksgruppen "Fag og kvalitet" og gruppen "Helse- og 
omsorgssamarbeidet i Ringeriksregionen", vil være sentral i forbindelse med 
utvikling, evaluering og revidering av kompetanseplanen. 
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2 Hva er kompetanse? 
 
 
Forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere. Teknologisk 
utvikling, statlige reformer og nye krav til tjenestene krever at medarbeiderne er faglig 
oppdaterte og kan medvirke i det løpende forbedringsarbeidet. Økt kompetanse gir 
bedre tjenester og fornøyde brukere. Det bidrar til stolte medarbeidere, som gir 
tjenestene et godt omdømme. På denne måten blir kompetanseutvikling både et mål 
og et middel. 
 
I møte med brukere av våre tjenester, er kompetanse en vesentlig faktor for å oppnå 
tillit. Helse- og omsorgspersonell er i en maktposisjon hvor en ofte handler og 
bestemmer på brukernes vegne. Dette betinger at helse- og omsorgspersonell må ha 
et visst kompetansenivå for å kunne være til å stole på. Våre brukere, pasienter og 
beboere er eksperter på sine liv, og uten kompetanse og tillit har vi små muligheter til 
å utføre tjenestene på forsvarlig måte. 

2.1 Kompetansebegrepet 
 
Til grunn for denne planen ligger en forståelse av at begrepet kompetanse rommer 
mer enn de ansattes formelle utdanning og arbeidserfaring. Kompetanse handler om 
det potensialet som ligger i de ansatte og deres evne til å møte dagens og 
morgendagens oppgaver, krav og utfordringer. Kompetanse er ikke en egenskap, 
noe de ansatte besitter, men må sees i forhold til situasjoner, mål og krav i 
tjenestene. 
 
Kompetanse omfatter de ansattes (Lai, 2013): 
 

 Kunnskap – dvs. de ansattes innsikt, viten og kjennskap – ofte med bakgrunn 

i utdanning og erfaring. 

 Ferdigheter – handler om å kunne gjøre oppgaver i praksis gjennom å 

motivere, samarbeide eller skape tillit hos andre. Ha gjennomføringskraft, ta 

beslutninger og kunne analysere andres behov. 

 Evner – er de ansattes personlige egenskaper og talenter. Kunne fremstå 

med troverdighet, omgjengelighet og naturlig autoritet. 

 Holdninger – er de ansattes meninger, tro, vilje og innstilling. Er ofte 

implisitte, men kommer til uttrykk gjennom indre motivasjon, samarbeidsvilje 

og ansvarsfølelse.  

Tradisjonelt har kunnskap blitt vektlagt i større grad enn holdninger og evner. I denne 
planen legges det til grunn at kunnskap sammen med riktige ferdigheter, evner og 
holdninger, utgjør grunnlaget for den kompetansen helse- og omsorgstjenesten i 
Ringerike, Jevnaker og Hole må jobbe målrettet og systematisk med for å nå sine 
mål. 
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3 Kompetanseplanens 

ambisjoner, føringer og 

forankring 
 
 

3.1 Ambisjoner 
 

3.1.1 Nasjonale ambisjoner 

Stortingsmelding 26; "Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet", 
fremhever behovet for mer og bredere kompetanse. Det er nødvendig med en faglig 
sterk helse- og omsorgstjeneste med riktig kompetanse. Flere brukere med større og 
faglig sett mer komplekse behov, har betydning for kompetansebehovet i 
primærhelsetjenesten. Det er behov for flere med helse- og sosialfaglig kompetanse, 
flere med høyere helsefaglig kompetanse og ikke minst en større tverrfaglig bredde 
enn før, tilpasset de utfordringer brukerne har. Et begrep som benyttes i denne 
sammenheng, er "Primærhelseteam". Det er behov for ledere med mer kompetanse, 
både om ledelse og om de tjenestene de skal lede. Videre er det et stort behov for 
opplæring av personell uten fagutdanning, rekruttering til yrkesutdanning i helse- og 
sosialfag og etter- og videreutdanning (St. meld. 26).  
 
Regjeringen satser målrettet på å øke kapasiteten og kvaliteten i helse- og 
omsorgstjenestene. Det er ønskelig at flere skal kunne bo hjemme lenger, og leve 
aktive og selvstendige liv – med individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet 
(St. meld. 29).  
 
Regjeringens strategiplan, "Omsorg 2020", ønsker å legge til rette for en langsiktig 
omstillingsprosess som kan sikre nyskaping og utvikling av nye og forbedrede 
løsninger i helse- og omsorgssektoren. Et av hovedsatsningsområdene handler om 
forenkling, fornying og forbedring av offentlig sektor. En forutsetning for fornyelse og 
innovasjon i helse- og omsorgssektoren, er kommunal handlefrihet til å utvikle fag, 
ledelse, ny teknologi og nye organisasjonsformer. Kunnskapsbasert praksis som 
metode, skal være en del av arbeidsprosessen i tjenestene.  
 
"Kompetanseløft 2020" er under utarbeidelse. "Kompetanseløftet 2015", omfatter 
tiltak for å sikre god rekruttering, høy kompetanse og stabil bemanning i helse- og 
omsorgssektoren. Planen inneholder strategier og tiltak som skal møte både 
kortsiktige og langsiktige utfordringer, som endrede rekrutteringsforhold, høy avgang 
fra sektoren, behov for styrking av ledelses- og veiledningskompetansen, behov for 
større faglig bredde, stort omfang av deltidsstillinger og at det er få menn i 
omsorgssektoren. Regjeringen vil også innføre kompetansekrav i helse- og 
omsorgstjenesteloven (St. meld. 26). 
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3.1.2 Lokale ambisjoner  

Målet for helse- og omsorgstjenestene i Ringerike, Jevnaker og Hole er økt 
kompetanse, kontinuitet, tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet for å løse 
morgendagens utfordringer. Tjenesten som ytes skal bidra til at brukerne mestrer 
eget liv, ivaretar brukernes verdighet og være tilpasset brukernes hjelpebehov. Det er 
et mål å kunne bo i egen bolig så lenge som mulig og mestre egen hverdag. 
Tjenestene skal i størst mulig grad, rettes inn mot å styrke forebygging og tidlige tiltak 
for å bedre brukernes helse og egenmestring. Hverdagsrehabiliterende metoder, 
velferdsteknologiske løsninger og ulike miljøterapeutiske metoder stiller personellet i 
helse og omsorg overfor nye utfordringer. Helse- og omsorgssektoren skal ha god 
oversikt over den generelle helsetilstanden i kommunen, og innbyggerne skal 
etablere et tidlig forhold til helseavdelingen gjennom helsestasjonen. 
 
Det er viktig å sikre gode relasjoner mellom de ulike tjenesteområdene og å styrke 
det tverrfaglige arbeidet, for å skape en helhetlig tjeneste til brukerne. Dette er 
spesielt viktig for de brukerne som mottar flere tjenester og for de som "faller" mellom 
de ulike tjenestene. Det er for eksempel indikasjoner på at gruppen eldre med rus og 
psykiske lidelser kan bli en økende brukergruppe for kommunene. For å oppnå den 
helhetlige omsorgen, er det viktig å bygge opp flerfaglig kompetanse som sikrer 
brukerens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.  
 
Det skal tas utgangspunkt i brukernes ressurser og være høy grad av 
brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbudene. Brukeren selv har den største 
kunnskapen om sin situasjon. Denne kunnskapen må vi få større forståelse for, og 
utnytte bedre. Inkludering i større grad av brukere og pårørende i kommunene, bidrar 
til åpenhet, felles forståelse og forebygging av konflikter.  
 
Helse- og omsorgstjenesten må utvikle samspillet og gi større rom for 
frivillighetsarbeid. Mobilisering av frivillige og pårørende kan bli en stor ressurs, om vi 
finner løsninger for hvordan de skal kunne bidra med sin kunnskap.  
 
Tjenestene skal være kunnskapsbaserte og sikre, og bli gitt av personale med gode 
holdninger. Nye arbeids- og behandlingsmetoder må tas i bruk for å møte fremtidens 
forventninger og krav. 
 
For å oppnå målet om kontinuitet i tjenestene, er det viktig å tilstrebe en heltidskultur i 
virksomhetene. Flere virksomheter har 24-timers drift og det er nødvendig å drifte 
virksomhetene mest mulig hensiktsmessig for brukerne, men også ut i fra et 
samfunnsøkonomisk perspektiv.  

3.1.3 Demografiske utfordringer  

De fleste utviklingstrekk i samfunnet og framskrivinger av befolkningen, tyder på at 
morgendagens brukere blir flere enn før. Brukerne vil være i alle aldersgrupper og ha 
et mer sammensatt behov enn dagens situasjon tilsier. De siste 20 årene og frem til 
dagens dato, har den største veksten i brukere vært i gruppen under 67 år. I de 
nærmeste årene er det sannsynligvis brukere i aldersgruppen 67-79 år som vil vokse 
mest. Den sterkeste veksten i aldersgruppen 80 år +, vil først skje om 10-15 år (fra 
2025).  Levealderen for menn øker raskere enn for kvinner. Det vil derfor sannsynlig 
skje en utjevning mellom kjønnene i de eldste aldersgruppene (St.meld. 29). 



Strategisk kompetanseplan 
 

 

10 

 
Tilgangen på nyutdannet arbeidskraft vil bli dårligere. Det betyr at det vil bli 
vanskeligere å skaffe ny kompetanse ved å rekruttere nye medarbeidere. 
Kompetanseutvikling av eksisterende arbeidskraft vil dermed bli stadig viktigere i 
årene framover. I den sammenheng er det viktig å vite hva slags kompetanse det vil 
være behov for og hvordan denne kompetansen best kan utvikles.  

3.1.4 Folkehelseprofil 

Forventet levealder for kvinner i Jevnaker og Ringerike er lavere enn i landet som 
helhet. I Hole er det ikke entydig forskjellig nasjonalt sett. I Hole og Jevnaker er 
andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år ikke entydig 
forskjellig fra landet forøvrig. I Ringerike er andelen noe høyere. I Hole er andelen 
som legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdom ikke høyere enn landet 
forøvrig, mens i Ringerike og Jevnaker er andelen noe høyere enn gjennomsnittet.  
 
Ringerike og Jevnaker kommune ligger markant over landsgjennomsnittet når det 
gjelder antall uføretrygdede mellom 18-44 år, antall barn av enslige forsørgere, antall 
overvektige kvinner og forekomst av livsstilssykdommer. Hole har en lavere andel på 
disse områdene, sammenlignet med landet forøvrig og en bedre folkehelseprofil enn 
de to andre kommunene. 
 
Hole kommune har dermed et annet utfordringsbilde enn Ringerike og Jevnaker, men 
for kommunene generelt er det økende utfordringer ift psykisk helse. 
 
For øvrige opplysninger, se www.fhi.no/folkehelseprofiler 

3.1.5 Faglig forsvarlighet 

Kommunene har en rekke lovpålagte plikter. Internkontroll og kvalitetsforbedring 
følger av plikten til å sørge for forsvarlige tjenester. Plikten er adressert til de 
ansvarlige for virksomheten i kommuner, helseforetak og øvrige institusjoner som 
yter helsehjelp. Kravene til systematiske tiltak er nedfelt i Helse- og 
omsorgstjenesteloven. I tillegg gjelder kravene i Helsepersonelloven om å organisere 
tjenestene slik at helsepersonellet skal kunne overholde sine lovpålagte plikter. 
Tjenesteytingen og dens innhold skal være faglig forsvarlig.  
 
Forsvarlighetskravet har en dobbel funksjon. Det er en rettesnor for tjenesten og 
viser til normer som beskriver hvordan tjenestene bør være. Disse normene utgjør 
kjernen i forsvarlighetskravet og kan betegnes som god praksis. Samtidig danner 
normene utgangspunkt for å fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går. Det vil 
si de konkrete vurderingene av hvor store avvik fra god praksis som kan aksepteres, 
før avviket medfører at tjenesten blir uforsvarlig. Mellom god praksis og 
forsvarlighetskravets nedre grense, vil det være rom for at det utøves faglig skjønn. 
Det følger imidlertid av forsvarlighetskravet, at tjenestene må holde tilfredsstillende 
kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang. 
 
Tjenester av god kvalitet skal være virkningsfulle, være trygge og sikre, involvere 
brukerne og gi dem innflytelse. De skal være samordnet og preget av kontinuitet, 
utnytte ressursene på en god måte, være tilgjengelige og rettferdig fordelt. For å 
måle kvaliteten på helsetjenestene, fikk Helsedirektoratet i 2012 en lovpålagt 
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oppgave med å lage et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (Helsedirektoratet, 2014). 
Kvalitetsindikatorene skal gi informasjon om kvaliteten på helsetjenestene brukerne 
får, samt benyttes til kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.  
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3.2 Forankring og føringer 
 
Kompetanseplanen er utviklet på bakgrunn av et mandat som omhandler 
interkommunalt samarbeid mellom Ringerike, Jevnaker og Hole kommune. 
Deltakerne i prosjektgruppen, er en representant fra Ringerike kommune, en 
representant fra Jevnaker kommune, en representant fra Hole kommune og en 
tillitsvalgt som representerer de ansatte. Følgende nasjonale og lokale føringer ligger 
til grunn for kompetanseplanen. 

3.2.1 Nasjonale føringer 

 Meld.st. 26 (2015): Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 Omsorg 2020 

 St.meld. nr. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett 

sted – til rett tid. 

 Meld.st. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter 

 KS – arbeidsgiverstrategi 2020 – Stolt og unik. 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven). 

 Helsepersonelloven 

 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 

helsevernloven). 

 Lov om sosiale tjenester 

 Lov om barnevernstjenester 

 Folkehelseloven 

 KVALITETSFORSKRIFTEN 

 NOU 11:2011: Innovasjon i omsorg 

3.2.2 Lokale føringer i Ringerike, Jevnaker og Hole kommune 

 Kompetanseutvikling. Helse og omsorg (2013-2016). Kvalitetsutvalget, 

Ringerike kommune. 

 Handlingsprogram 2016-2019, Ringerike kommune. 

 Boligsosial handlingsplan, Ringerike kommune. 

 Strategidokument for helse og omsorg (2014-2016), Jevnaker kommune. 

 Kompetanseplan 2013-2016 for helse og omsorg i Jevnaker kommune. 

 Pleie- og omsorgsplan (2014-2018), Hole kommune. 

 Kompetanseplan Helse (2016-2018), Hole kommune. 
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4 Planens oppbygning, 

planhierarki og forvaltning  
 

4.1 Planens oppbygning 
 
God ledelse er avgjørende for å skape lærende organisasjoner (Moland et al, 2010). I 
den sammenheng er det viktig at helse- og omsorgstjenesten tilrettelegger med 
verktøy for kompetansekartlegging og styring, slik at lederen innenfor sin virksomhet 
kan lede i tråd med tjenestens overordnede mål. Kompetanseplanen er et verktøy for 
planlegging og styring for lederne i det kontinuerlige utviklingsarbeidet. Strategisk 
kompetanseplan beskriver hvilke utfordringer helse- og omsorgstjenesten står 
ovenfor, og hvilke kompetansehevende tiltak som må til for å løse utfordringene. 
 
Planen integreres som en del av kommunenes helhetlige planverk og forankres mot 
budsjett og økonomi. Planen skal koordinere felles kompetanseutvikling på tvers av 
kommunene, og kan være et veiledende verktøy for lederne i utarbeiding av lokale 
tiltaksplaner. 
 
Kompetanseplanen inneholder hovedsatsningsområder, kartlegging av kompetanse, 
utfordringer, en analyse og strategiske retningslinjer. Det skal utarbeides en felles 
handlingsplan med strategier/tiltak for kompetanseutvikling i helse- og 
omsorgstjenesten.  

4.2 Planhierarki  
 
På bakgrunn av nasjonale og lokale føringer og kartleggingen, er denne planen 
utarbeidet for kompetansehevende tiltak og gjennomføringen av disse. "Helse- og 
omsorgssamarbeidet i Ringeriksregionen" i samarbeid med fag- og kvalitetsrådgivere 
og ledergruppen i kommunene, har overordnet ansvar for kompetanseutviklingen. 
Overordnet ansvar vil si å påse at strategiene/tiltakene i kompetanseplanen og 
handlingsplanen gjennomføres. 
 
De tre kommunene er ulikt organisert og bruker forskjellige begreper. Det er derfor 
nødvendig å definere hva som her menes med virksomheter. Virksomheter er de 
ulike enhetene/tjenesteområdene i kommunene. F eks er Pleie- og omsorg en 
virksomhet/enhet/et tjenesteområde. Når begrepet avdeling benyttes, menes for 
eksempel langtidsavdeling eller hjemmesykepleien.  
Det er utarbeidet et planhierarki for det strategiske kompetanseutviklingsarbeidet i de 
tre kommunene (figur 1):  
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Figur 1: Planhierarki 
 

 
 
 

4.3 Forvaltning av kompetansearbeidet 

4.3.1 Nasjonale føringer 

De nasjonale føringene, danner grunnlaget for den strategiske kompetanseplanen. 
Relevante stortingsmeldinger, lover og forskrifter legger føringer for utviklingen av 
fremtidens helse- og omsorgstjenester.  

4.3.2 Lokale føringer 

Kommunenes ambisjoner, mål og verdier, er et viktig utgangspunkt for hvilken retning 
kommunene ønsker å prioritere.  

4.3.3 Strategisk kompetanseplan 

Kompetanseplanen utvikles på bakgrunn av nasjonale og lokale føringer. 
Nettverksgruppen "Fag og kvalitet", har ansvar for å utarbeide planen. "Helse- og 
omsorgssamarbeidet i Ringeriksregionen" er styringsgruppe for planen. Planen skal 
forankres politisk i hver enkelt kommune. 

4.3.4 Felles handlingsplan  

Det utarbeides en interkommunal, felles handlingsplan med strategier og tiltak ut i fra 
hovedsatsningsområdene i kompetanseplanen. Handlingsplanen viser en 
konkretisering av strategiene og tiltakene. Nettverksgruppen "Fag og kvalitet" 
utarbeider, evaluerer og justerer handlingsplanen.  Nettverksgruppen skal møtes 
minimum fire ganger i året og ellers etter behov. "Helse- og omsorgssamarbeidet i 
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Ringeriksregionen", godkjenner planen. Det må i denne prosessen være et 
fortløpende samarbeid med de ulike virksomhetene, slik at kompetansetiltakene blir 
evaluert og at virksomhetene får mulighet til å gi innspill til og påvirke 
handlingsplanen.  

4.3.5 Lokale tiltaksplaner 

Egne lokale tiltaksplaner, utledes fra strategisk kompetanseplan og felles 
handlingsplan. De lokale planene er mer detaljerte innenfor virksomhetene. 
Eksempelvis kan dette være planer ut i fra spesifiserte temaer som; 
"Hverdagsrehabilitering", "Demens", "Velferdsteknologi" osv.  

4.3.6 Justering 

Det første året etter godkjenning; evalueres og justeres den strategiske 
kompetanseplanen og tiltakene i felles handlingsplan.  Deretter skal både strategisk 
kompetanseplan og felles handlingsplan, evalueres og justeres annethvert år. Ny 
strategisk kompetanseplan og felles handlingsplan, utarbeides hvert 10. år. Lokale 
tiltaksplaner skal utarbeides og evalueres årlig. 

4.3.7 Kompetansemidler 

Felles handlingsplan, danner grunnlaget for søknad om kompetansemidler. Innen 1. 
februar hvert år, beslutter "Helse- og omsorgssamarbeidet i Ringeriksregionen", 
hvilke tiltak det skal søkes om midler til felles, og hvor/hvem søknadene skal 
koordineres gjennom.  
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5 Kompetanseanalyse 
 

 
Kompetansetiltakene i felles handlingsplan, utarbeides i forhold til behovene 
analysen viser. En strategisk kompetanseanalyse inneholder: 
 

 Kompetansekrav: Hvilken kompetanse er nødvendig for å møte fremtidens 

utfordringer?  

 Kompetansekartlegging: Hvilken kompetanse forvalter vi? 

 Kompetansebehov og utfordringer: Læringsbehov; hva mangler vi? 

Mobiliseringsbehov; hva bør brukes bedre og mer? Hva trenger vi å 

rekruttere? 

5.1 Kompetansekrav 
 
Vi er i en tid der de kommunale tjenestene står overfor nye utfordringer. Det 
forventes at velferdstjenestene skal være like gode/bedre også i fremtiden. I denne 
sammenheng er kompetanse avgjørende. Utfordringene blir for det første; hvilken 
kompetanse trenger vi, og hvordan kan det legges til rette for at kompetansen 
utnyttes best mulig? For det andre påvirkes kompetansebehovet av lovverket, 
holdninger i befolkningen, utvikling og teknologi som igjen genererer nye og/eller 
endrede tjenester.  
 
For å imøtekomme kompetansebehov nasjonalt og lokalt, må det satses offensivt på 
ansattes kompetanseutvikling gjennom å sørge for å rekruttere, mobilisere og 
beholde kompetanse. En strategisk kompetanseplan, skal etablere en oversikt over 
de ansattes kompetanse, hvilke kompetansegap som finnes og utvikle en 
handlingsplan for å oppnå nødvendige, forventet og ønskede mål.  

5.2 Kompetansekartlegging 

5.2.1 Stillingsbetegnelse og alder 

Ringerike, Jevnaker og Hole kommune gjennomførte deler av kartleggingen på 
kompetanse, ved at det ble hentet ut tall fra HR-avdelingen i de tre kommunene, som 
viser hva slags stillingsbetegnelser som er registrert i personalsystemet (Vedlegg 1). 
Det ble også hentet ut alder innen de ulike gruppene, med tanke på 
rekrutteringsbehovet. Tallene gjenspeiler et øyeblikksbilde, da de er hentet ut på et 
spesielt tidspunkt. Tallene som ble hentet ut, kan være misvisende pga ulik 
organisering i kommunene og at en og samme person står med flere typer 
stillingsbetegnelser.  
 
Det ble også gjennomført samtaler med virksomhetsledere og andre nøkkelpersoner 
i kommunene, for å kartlegge virksomhetenes perspektiv på 
kompetansebeholdningen og kompetansebehovet.  
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5.2.2 Brukermedvirkning 

For å inkludere brukerne og pårørende i utviklingen av kompetanseplanen, inviterte 
prosjektgruppen til dialog med de største brukerorganisasjonene fra de tre 
kommunene. Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede, Mental helse og Norsk 
forbund for utviklingshemmede ble invitert. Det ble dessverre for få påmeldte til at 
dialogen kunne gjennomføres. Det ble også forsøkt å sende mail til de ulike 
brukerrepresentantene med en rekke spørsmål, men vi mottok kun ett 
innspill/kommentar.  
 
Tidligere brukerundersøkelser ble gått igjennom, for å skaffe et bilde av hva brukere 
og pårørende forventer i forbindelse med helse- og omsorgstjenestene som ytes. 
 

5.3 Kompetansebehov og utfordringer 

5.3.1 System og rutiner 

Det er per i dag ikke et oppdatert forvaltningssystem av kompetanse, hvor det er 
mulig å hente ut ønsket informasjon om kompetansebeholdningen. Det er kun mulig 
å få ut opplysninger som er blitt registrert av HR-avdelingene på bakgrunn av 
arbeidsavtaler. Opplysningene bør være forholdsvis enkle og skaffe til veie, men det 
viste seg utfordrende å få ut korrekte tall og de nødvendige opplysningene. Dermed 
ble det også nødvendig å finregne manuelt.  

5.3.2 Kompetanse- og alderssammensetning 

Jevnaker har færre ufaglærte, sammenlignet med de to andre kommunene. Jevnaker 
har også lavest gjennomsnittsalder. Hovedtyngden av ansatte er mellom 40-49 år. 
Spesialsykepleiere, hjelpepleiere, ledere og lege har høyest gjennomsnittsalder. Det 
er også forholdsvis høy andel av sykepleiere med videreutdanning i Jevnaker, til 
sammenligning med Hole og Ringerike. Ringerike og Hole har høy andel årsverk, 
som er ufaglærte. Det er også høy gjennomsnittsalder på hjelpepleiere med 
videreutdanning i begge kommunene, og i Ringerike i tillegg høy gjennomsnittsalder 
på sykepleiere med videreutdanning. I Hole og Ringerike ligger hovedtyngden av 
ansatte i aldersgruppen 50-59 år.  
 
Kartleggingen viser dermed et rekrutteringsbehov, spesielt innen pleie- og omsorg og 
et behov for av videreutdanning av helsefagarbeidere/hjelpepleiere og sykepleiere. 

5.3.3 Fremtidens kompetansebehov  

5.3.3.1 Helsefaglig kompetanse og erfaring 

Generelt i virksomhetene, kreves personell med tilstrekkelig helsefaglig kompetanse 
og erfaring. En solid grunnmur av helsefaglig personell er nødvendig, slik at en igjen 
kan bygge på kompetansen innen ulike områder. Brukernes mer komplekse behov 
og kravet om tilstedeværelse, krever at flere har treårig høyskoleutdannelse.  Det er 
et mål ut i fra "kvalitetsindikatorsystemet", at 34% av de som jobber pasientnært skal 
være høyskoleutdannet (Helsedirektoratet, 2014). Kompetansebeholdningen i dag, 
tilfredsstiller ikke fremtidens behov og krav om faglig forsvarlighet.  
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Det er flere ufaglærte som allerede jobber innenfor virksomhetene, som kun mangler 
fagprøve for å få fullført fagutdannelsen. Bakgrunnen for dette, er blant annet at det 
ikke legges til rette for øvelser i praksis. Det er per i dag ikke et godt nok 
oppfølgingssystem av de som ønsker å fullføre fagarbeiderutdannelsen.  
 
Alle kommunene har vært, eller er i omstillingsprosesser. En kommune er i stadig 
utvikling og endring, og det kreves mye av ledere og mellomledere i en kommune for 
å skape gode prosesser i denne forbindelse. Det er nærmest avgjørende med en 
endringsdyktig ledelse. Helse- og omsorgstjenesten er en organisasjon som har 24-
timers drift. Ut i fra fremtidens nasjonale krav, kreves fleksible tjenester – dermed 
også en fleksibel ledelse.  

5.3.3.2 Tverrfaglig bredde 

Virksomhetene er avhengig av et godt tverrfaglig samarbeid, for å kunne yte en 
helhetlig og god nok tjeneste til brukerne. Spesielt de med sammensatt behov som 
berører flere områder. Det oppstår her ofte utfordringer i forhold til samhandling og 
møtearenaer tverrsektorielt, både lokalt og interkommunalt. For å minske 
sårbarheten ressursmessig, kreves et økt interkommunalt samarbeid med 
nærliggende kommuner. Spesielt når det gjelder de områdene som er felles for 
kommunene. Det å samarbeide på tvers av kommuner, kan gi utfordringer pga ulik 
organisering, geografiske forhold, hvordan virksomhetene driftes, de ulike 
ledermodellene, systemer som benyttes og kommunenes innbyggerantall. Flere 
ganger i prosjektsamarbeidet, har gruppen møtt på gode tiltak lokalt – men som viser 
seg å være utfordrende å samarbeide om interkommunalt. I de ulike kommunene er 
det varierende grad av tiltak som planlegges som et interkommunalt samarbeid. Det 
bør være en oppfatning at ved nye tiltak, tenker en muligheten for et slikt samarbeid. 
Den praktiske koordineringen med interne og eksterne kurs/utdanning for felles 
gjennomføring, krever et godt system og god planlegging.  

5.3.3.3 Frivillig innsats 

Sektoren blir helt avhengig av frivillig innsats for innfri forventningene – spesielt i 
forbindelse med fysisk og sosial aktivitet. Integrering av barn, unge og eldre i 
helsesektoren forventes i fremtiden. Det kreves dermed en bedre oppfølging av 
frivillighetsarbeid og et system for dette.  

5.3.3.4 Fag- og arbeidsmiljø 

Rekruttering og å beholde helsearbeidere, viser seg å være utfordrende spesielt i 
pleie- og omsorgssektoren. Å vite om kommunens kompetanse-satsningsområder, 
konkrete utdannelsesløp, evt. stipend/støtteordninger som kommunen kan tilby og 
forventninger i etterkant, kan bidra til at flere ønsker å øke kompetansen. En viktig 
del av å beholde arbeidstakere, kan ofte handle om gode fagmiljø, men også om 
yrkesstolthet og nysgjerrighet til faget. Dette fremstår i varierende grad hos de 
ansatte. Blant annet er det en utfordring å få ansatte til å møte til faglig påfyll i 
fritiden.  
 
Det er en stor andel deltidsstillinger og helgestillinger, i spesielt "pleie- og omsorg" og 
i "tiltak for funksjonshemmede". Den helhetlige tenkningen og kontinuiteten i 
pasientforløp, blir vanskelig å ivareta for deltidsarbeidende. Dette fører igjen til 
dårligere kvalitet på tjenesteytingen.  
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5.3.4 Brukermedvirkning 

Det oppleves generelt for liten grad av bruker- og pårørendemedvirkning, både i 
utvikling av tjenestene og i samarbeidet om brukernes hverdag. Det er ulik praksis for 
medvirkning av brukere og pårørende, både i hver enkelt virksomhet og i hver 
kommune.  

5.3.4.1 Brukerundersøkelser 

Generelt i brukerorganisasjonene er det bekymring for økt institusjonalisering og 
etablering av større boenheter. Det ønskes ikke store institusjoner og segregering av 
mennesker med funksjonsnedsettelser, men tjenester med formål om å inkludere og 
tilrettelegge for størst mulig deltakelse i samfunnet og eget liv. 
 
I alle tre kommuner er det etablert system for å gjennomføre brukerundersøkelser. 
Det benyttes verktøy fra "Bedre kommune", og undersøkelsene skal gjennomføres 
annethvert år. Videre oppfølging av resultatene fra undersøkelsene og tiltak som 
iverksettes, blir viktig i denne forbindelse. Alle tre kommuner har ikke et etablert 
system for dette. 

5.3.5 Nye utfordringer 

5.3.5.1 Flyktninger og immigrasjonshelse 

Det er varierende grad av tilstrømning av flyktninger til de tre kommunene. Ringerike 
er den største mottakskommunen av flyktninger, og har mer erfaring på området. 
Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som 
den øvrige befolkningen. Rettighetene omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp 
fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. Kommunene har ansvar for de som 
oppholder seg i kommunen. I følge "Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, 
flyktninger og familiegjenforente" - skal det settes av ressurser til å arbeide med 
helsetjenester til denne gruppen, og det bør etableres tverrfaglige fagmiljøer eller 
team som opparbeider seg kompetanse på feltet. Her kan interkommunalt samarbeid 
være hensiktsmessig. Barn skal følge vanlig program i regi av helsestasjon-
skolehelsetjenesten.  
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6 Kompetansestrategier og 

tiltak 
 

6.1 Prioriterte kompetansesatsningsområder 
 
For å nå nasjonale og lokale mål, er det trukket ut fire hovedsatsningsområder. 
Nåværende utfordringer i helse- og omsorgssektoren er også med som grunnlag i 
valg av strategier og tiltak og utgjør resultatet av analysen. Kommunene skal innfri en 
rekke nasjonale krav, og tjenestene skal tilpasses fremtidens forventninger. Samtidig 
er dagens helse- og omsorgstjenester, kanskje ikke godt nok rustet for å lykkes med 
dette. Hovedsatsningsområdene påvirker hverandre, og et område vil påvirke utfallet 
av et annet.  
 
Tjenestene innen helse og omsorg skal videreutvikles, slik at brukerne opplever 
tjenestene som gode og velfungerende. I tillegg til videreutvikling av tjenestene, må 
det legges inn strategier og tiltak på et grunnleggende nivå i helse- og 
omsorgssektoren. Det vil være et økt fokus på kvalitet, samhandling og nytenkning.  
 
Hovedsatsningsområdene: 
 

1. Bredere og økt kompetanse 

- Høyere kompetansenivå 
- Ledere med relevant lederkompetanse 
- Større tverrfaglig bredde lokalt og interkommunalt 

 
2. Økt kapasitet og kvalitet 

- Gode systemer og rutiner 
- Brukermedvirkning/pårørende 
- Frivillig innsats 

 
3. Fornyelse og innovasjon 

- Forskning og utvikling; kunnskapsbasert praksis 
- Arbeidsgrupper og nettverk 

 
4. Rekruttere og beholde 

- Skape gode og attraktive fagmiljøer 
- Bemanningsstruktur 
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6.2 Utdypning av strategier og tiltak i 

kompetansesatsingen 
 

6.2.1 Bredere og økt kompetanse 

"Bredere og økt kompetanse", handler om fremtidens kompetansebehov for ledere 
og ansatte i helse- og omsorgssektoren. Både når det gjelder fag og 
samhandlingsarenaer, lokalt og interkommunalt.  

6.2.1.1 Høyere kompetansenivå 

Ivaretakelse av stadig sykere eldre og brukere med komplekse behov, krever 
basiskompetanse i helse- og omsorgssektoren. Fokuset på forebygging, å oppdage 
sykdom tidligere og forhindre forverrelse av sykdom – utgjør behovet for at flere av 
de ansatte har grunnutdanning og videreutdanning innen helse- og omsorg. Ut i fra 
behov i hver avdeling, bør det sees på økt formell kompetanse og 
spesialkompetanse. Det er spesielt viktig med videreutdanninger innen fagfelt klinisk 
spesialist, geriatri og psykiatri. Det er også nødvendig å øke kompetansen i 
forbindelse med immigrasjonshelse, i alle virksomheter i kommunene.  
 
Kommunene skal se på muligheten for å gå sammen om å kjøpe inn enkelte klasser 
grunnutdanning og videreutdanning for å skape en lavere terskel for å øke 
kompetansen. Det vil også være aktuelt å drøfte konvertering av stillinger til høyere 
kompetanse. 
 
Det er behov for et oppfølgingssystem for ufaglærte som mangler fagprøven. Hver 
enkelt kommune må skaffe seg en oversikt over hvor mange det gjelder, og lage et 
opplegg for at fagprøven blir gjennomført. 
 
Det er behov for et introduksjonsprogram som alle nyansatte skal igjennom. Det er 
også en rekke pålagte kurs og oppdateringskrav som alle skal gjennomføre. Til 
sammen utgjør dette en grunnmur og felles forståelse som kan bidra til både økt 
kvalitet og godt samarbeid tverrsektorielt. Et introduksjonskurs skal inneholde blant 
annet brannopplæring, dokumentasjon, smittevern, HLR og etikk/holdninger. Det skal 
opprettes et felles introduksjonskurs for de tre kommunene. Noe må gjennomføres 
lokalt, som f.eks. brannopplæring.  
 
Det er store forskjeller i kompetansenivået i de ulike virksomhetene og fra kommune 
til kommune. Den nåværende kliniske kompetansen til faglærte, er ikke god nok til å 
kunne oppfylle fremtidens krav og mål. Det skal prøves ut felles kurs for faglærte for 
å øke kvaliteten i den kliniske hverdagen. I dag eksisterer allerede et samarbeid i 
forbindelse med ALERT. Et liknende samarbeid skal også forsøkes med ABC-
kursene. 

6.2.1.2 Ledere med relevant lederkompetanse 

Det skal legges til rette for ledergruppens videreutvikling av sin kompetanse, innen 
ledelse. Videreutdanning/masterprogram i forbindelse med tjenesteutvikling, 
forskning; kunnskapsbasert praksis og relevante temaer, vil bli prioritert. Kommunene 
skal etablere og videreutvikle lederutviklingsprogram som skal omfatte alle 
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lederteamene i alle sektorer. Det skal samarbeides både lokalt og interkommunalt i 
gjennomføringen av dette. 

6.2.1.3 Større tverrfaglig bredde lokalt og interkommunalt 

For å oppnå kravet om større tverrfaglig bredde og en helhetlig tjeneste, bør det 
etableres og videreutvikles læringsarenaer og samhandlingsarenaer. Det vil kunne 
sikre at kompetanse som finnes kan videreformidles, og ny kunnskap læres. Dette 
kan utføres både lokalt og interkommunalt. Interkommunalt, skal det satses på 
nettverksgrupper innenfor forskjellige fagområder. Innspill til nye nettverksgrupper 
som skal opprettes i tråd med overordnet kompetanseplan, skal også komme ut i fra 
behov fra virksomhetene. Fagpersonene som skal utgjøre nettverksgruppene, bør 
håndplukkes til oppgaven og blir "superbrukere" på sitt fagområde og bidra med sin 
kompetanse lokalt. Gruppene skaper en tverrsektoriell samarbeidsarena og ikke 
minst en viktig arena for erfaringsutveksling.  

6.2.2 Økt kapasitet og kvalitet 

"Økt kapasitet og kvalitet", handler om å skape gode systemer og rutiner, og 
etablering av et tett samarbeid med brukere/pårørende og frivillige. 

6.2.2.1 Gode systemer og rutiner 

I mangel av et komplett felles kompetanseforvaltningssystem, bør det utprøves å 
bruke de systemene vi har best mulig. Visma er et felles system som alle tre 
kommuner har. Programmet gjør det mulig å registrere og hente ut opplysninger i 
forbindelse med kompetanse. Et skjema skal utarbeides for utfylling av egen 
kompetanse. Lederne vil dermed få god oversikt over hvilken kompetanse den 
enkelte avdeling/virksomhet besitter, og vil være et virkemiddel i utarbeidelsen av 
lokale tiltaksplaner. Det må etableres en rutine på hvordan kompetanse legges inn i 
Visma. I tillegg må kompetanseutvikling være et fokus i medarbeidersamtalen.  
 
Det skal være en rutine på gjennomføring av introduksjonsdag for nyansatte, ALERT-
kursene, de årlige oppdateringskursene, kurs i klinisk kompetanse for fagutdannete 
og lederskolen. Det skal utarbeides et standardisert evalueringsskjema til bruk etter 
hvert kurs både internt i kommunen og for felles-kursene interkommunalt, slik 
kursene kan evalueres og forbedres.  
 
Styringsgruppen i prosjektet, utgjør "Helse- og omsorgssamarbeidet i 
Ringeriksregionen". Gruppen består av Kommunalsjef i Ringerike, Kommunalsjef i 
Jevnaker og Tjenesteleder for pleie, rehabilitering og omsorg i Hole. Gruppen er 
etablert i forbindelse med et mandat i "Rådet for Ringeriksregionen", og er et 
interkommunalt, overordnet samarbeid. En tydelig modell for dette samarbeidet, 
etableres og synliggjøres.  
 
Å arbeide med kvalitetssystem er viktig for å kvalitetssikre tjenestene som ytes. Det 
er behov for et kvalitetssystem i kommunene. Et eksempel på å sette kvalitet i 
system, er arbeidsmetoden stiftelsen "Livsglede for eldre" benytter.  
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6.2.2.2 Brukermedvirkning/pårørende 
Ringerike kommune er i ferd med å etablere et brukerutvalg, som skal representere 
de største brukergruppene i kommunen. Brukerutvalget kan utvides til å være 
interkommunalt, og kan bidra til større påvirkning i tjenesteutviklingen. 
 
Det skal etableres et system for evaluering av resultatene fra brukerundersøkelsene. 
Tiltak til forbedring skal følges opp og gjennomføres. 

6.2.2.3 Frivillig innsats 

Frivillighetsarbeid skal settes i system og det skal etableres rutiner for samarbeid 
med frivillige instanser. Inkludering og oppfølging av frivillige, blir viktig for å legge til 
rette for frivillighetsarbeidet. 

6.2.3 Fornyelse og innovasjon 

"Fornyelse og innovasjon", handler om å satse og tenke nytt innenfor helse- og 
omsorgssektoren. Alle hovedsatsningsområdene inneholder i varierende grad, et mål 
om å fornye arbeidsmetoder og finne innovative måter å utvikle tjenestene på.  

6.2.3.1 Forskning og utvikling; kunnskapsbasert praksis 

Det handler mye om å tørre og satse på nye metoder og forskning, som er en del av 
kunnskapsbasert praksis. Flere typer videreutdanninger og masterprogram 
inneholder elementer av fornyelse og innovasjon. Ledere og ansatte har et ansvar for 
å implementere dette hovedsatsningsområdet, i egen arbeidshverdag.  

6.2.3.2 Arbeidsgrupper og nettverk 

Etablering av ulike nettverk og arbeidsgrupper, kan være en god strategi for å prøve 
ut og implementere nye arbeidsmetoder. Deltakerne i nettverkene og 
arbeidsgruppene, har et ansvar for å følge opp mandatet og/eller arbeidsoppgaven i 
nettverket/gruppen. Arbeidet bidrar også til nysgjerrighet, interesse, tverrfaglig 
samarbeid, erfaringsutveksling, nytenkning og ikke minst økt kompetanse. 

6.2.4 Rekruttere og beholde 

"Rekruttere og beholde", handler om skape gode, attraktive fag- og arbeidsmiljøer. Et 
godt fag- og arbeidsmiljø, reflekterer god kvalitet på tjenesteytingen.  

6.2.4.1 Skape gode og attraktive arbeidsmiljø 

Et godt omdømme, gjør arbeidsstedet mer attraktivt. Dette satsningsområdet 
reflekteres også i de andre hovedsatsningsområdene. Summen av de tre foregående 
hovedsatsningsområdene, fører til gode fag- og arbeidsmiljø. 
For å skape gode arbeidsmiljø, fagmiljø og ikke minst en attraktiv arbeidsplass, skal 
det være økt satsning på systematisk refleksjon. Holdningsarbeid, kollegabasert 
veiledning og refleksjon anses å skape gode helsearbeidere. Refleksjon skal settes i 
system. 
 
En rekrutteringsstrategi, kan være å opprette et kontraktsystem i forbindelse med 
støtte til utdanning. Intern "utlysning", som gjenspeiler prioriterte satsningsområder 
innen utdanning, hvilken støtteordning en kan regne med etc., kan bidra til at flere 
ønsker å øke kompetansen. Søkermassen blir større, og muligheten for å involvere 
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flere virksomhetsområder øker. Dette bidrar også til mindre tilfeldighet i kommunens 
innvilgning av støtte til kompetanse.  

6.2.4.2 Bemanningsstruktur 

Det må våges å tenke nytt innenfor bemanning. Det er et mål om etableringa av 
heltidskultur i planperioden. En turnus bør lages ut i fra minst mulig sårbarhet og med 
tanke på kompetansesammensetningen. Samtidig er det viktig at ansatte får ta del i 
turnusarbeidet. Ansatte kan selv ha gode løsninger og det har i flere tilfeller vist seg 
at når ansatte tar del i turnusarbeidet, skapes både gode turnuser og trivsel på 
arbeidsplassen.  
 
Det anses også som viktig at arbeidsgiver legger til rette for ulike fagforum, først og 
fremst i arbeidstiden. Turnusendringer er kanskje nødvendig. 
 
6.2.5 Prioritert satsning  
Strategitiltakene må prioriteres ut i fra felles behov for de ulike kommunene. Den 
strategiske kompetanseplanen, vil være aktuell i en ti-årsperiode med revidering, 
justering og supplering underveis. Nye tiltak vil komme til, og foreslåtte tiltak vil 
evalueres. Noen tiltak krever flere år for å kunne gjennomføres, mens noen regnes 
gjennomførbart på kortere tid. Felles handlingsplan inneholder tiltak som er planlagt, 
påbegynt eller er i en prosess, og vil videreføres i neste handlingsplan hvis tiltaket 
ikke er sluttført.  
 

6.3 Økonomiske rammebetingelser 
 
Kommunene styres økonomisk gjennom økonomiplaner og årsbudsjett, årsmelding, 
halvårsrapport og månedlig rapportering. Kompetanseplanen må stå i forhold til 
gjeldende økonomiplaner og årsbudsjett. Økonomiplanen viser kommunens 
satsningsområder og gir økonomiske rammer for ressursbruken knyttet til hver enkelt 
virksomhet.  Årsbudsjettet gir grunnlag for kortsiktig planlegging innenfor de ulike 
virksomhetsområdene.  
 
I interkommunalt samarbeid, bør kommunene dele på eventuelle utgifter. Det som 
gjøres per i dag, er at kommunene spleiser med utgangspunkt i innbyggertall – noe 
som anses som en god løsning. Eventuelt kan det budsjetteres med en "pott" til 
interkommunalt samarbeid i de ulike budsjettene.  
 
Det søkes også årlig om kompetansemidler eksternt. Små kommuner har større 
utfordringer i forhold til å få innvilget midler, i forhold til store kommuner. Å søke om 
kompetansemidler interkommunalt, kan øke sjansene for å få tilskudd. 
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Innledning / bakgrunn 

Det forventes en betydelig befolkningsøkning i Ringerike kommune de nærmeste årene. For å 

tilby kommunale tjenester med kvalitet og tilstrekkelig kapasitet, er det viktig å ha gode 

prognoser på befolkningsutviklingen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

For å operere med gode prognoser, er det utarbeidet en barnehage- og skolebruksanalyse for 

2016 – 2030.  Den er utført av Norconsult i Bergen, som i utarbeidelsen har vært på befaring 

på de fleste skolene og har hatt et utstrakt samarbeid med flere sektorer i kommunen. 

Vedtatte, påbegynte og planlagte utbygginger er brukt og ligger til grunn for arbeidet, og 

Statistisk Sentralbyrå har også levert egne tall spesialt for denne analysen. 

 

Endelig rapport følger denne saken. Rapporten inneholder disse kapitlene: 

1. Innledning 

2. Førskole- og elevtallsprognoser 

3. Areal og utbyggingsnormer 

4. Areal- og kapasitetsanalyser med vurdering av pedagogisk funksjonalitet 

5. Framtidig behov for barnehageplasser 

6. Utbyggingsbehov av grunnskolekapasitet 

 

Om framtidig behov for barnehageplasser sier rapporten at det vil «være godt samsvar 

mellom kapasitet og planlagt barnehageutbygging de neste årene». 



På lang sikt, i perioden etter 2025, kan det være behov for ytterligere barnehageutbygging.  

 

Om grunnskolekapasiteten sier rapporten at skolene utenfor Hønefoss byområde fram til 

2030 vil ha et relativt stabilt elevtall. Derimot vil de bynære skolene Ullerål, Hov, Veien, 

Veienmarka og Eikli samlet ha en betydelig vekst.  

På barnetrinnet vil den vedtatte byggingen av ny skole i Hønefoss sør på Benterud og 

utbygging av Ullerål skole ivareta dette behovet den neste 10-årsperioden. Behovet for en 

tredje bynær barneskole vil melde seg mot slutten av perioden.  

På ungdomstrinnet kan Veienmarka og Hov komme samlet opp i 800 elever i perioden. 

Begge disse skolene kan bygges ut.  

 

Rapporten har og en vurdering av funksjonalitet. Der pekes det på blant annet at Hov 

ungdomsskole er lite pedagogisk funksjonell og vurderes som rive- og saneringsverdig. Det 

pekes også på svakheter ved skoleanleggene på Tyristrand skole og Vang skole. 

 

Rapporten konkluderer med at det er «enkelte kapasitetsutfordringer på noen skoler i 

sentrum, men kommunen er «alt i alt» i rute med kapasitetsutbyggingen». 

 

 

Rådmannens vurdering ‘ 

Rådmannen er opptatt av god planlegging, og å være i forkant. Barnehage- og 

skolebehovsanalysen vurderes å være et godt hjelpemiddel i arbeidet med å ha tilstrekkelig 

med barnehage- og grunnskoleplasser og ha gode barnehager og skoleanlegg. 

Rådmannen er tilfreds med at det ser ut til å være godt samsvar mellom kapasitet og planlagt 

utbygging på barnehage- og skoleområdet.  

Det vil være ønskelig og nødvendig å oppgradere prognoserapporten jevnlig. 

Rådmannen anbefaler at rapporten tas til etterretning og legges til grunn for kommunens 

videre planleggingsarbeid innen barnehage og skole. 
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1 Innledning 

1.1 Formålet med analysen 

Barnehage- og skolebehovsanalysen skal trekke opp linjer for framtidig barnehage- og skolestruktur 

og skissere utbyggingsbehov ut fra denne. Analysen skal angi kapasiteten ved den enkelte skole, og 

vurdere behovet for utvidelser av eksisterende skoler, ut fra arealnorm og elevtallsprognoser.  

Analysen kan være et verktøy i arbeidet med kommunens handlings- og investeringsprogram for å gi 

føringer om framtidige investeringskostnader. Analysen skal også vurdere i hvilken grad 

læringsarealet ved den enkelte skole legger til rette for varierte arbeidsformer som fremmer læring. 

Samtidig skal det være fokus på fleksibel utnyttelse av arealene. I dette arbeidet må helse- og 

miljøforskrifter for elever og ansatte ivaretas.  

1.2 Noen utvalgte premisser og krav 

Nærskoleprinsippet er hjemlet i Opplæringsloven og gir elevene rett til skoleplass ved den skolen som 

ligger nærmest hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet de sokner til. 

Opplæringslovens § 8-1 Skolen, 1. ledd sier:  

«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den 

skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for 

skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav 

c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje». 

 

Vurderingen av nærskoleprinsippet kan gi utfordringer når skolene ligger tett. I Ringerike kan korte 

avstander og mange barneskoler i sentrum gi kommunen utfordringer med å utnytte ledig 

skolekapasitet ved en skole med elever fra grenseområdene i andre skolekretser. Men kommunal 

forskrift som legger vekt på kapasitet, kan gi en mer optimal elevfordeling.  

I svar på Fylkesmannen i Buskerud sitt spørsmål om praktisering av nærskoleprinsippet og en 

kommunes adgang til å fastsette forskrifter om skolegrenser skriver Utdanningsdirektoratet bl.a. 

følgende: 

Hva som skal regnes som nærskolen avgjøres av en rekke forhold omtalt i opplæringslovens forarbeider, jf NOU:18 1995 og 
Ot.prp. nr. 46 (1998-1999). Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre objektive forhold som topografi og farlig 
skolevei er relevante hensyn. I tillegg kan det legges vekt på subjektive forhold som at eleven har søsken på skolen.  

… 

Forskrift om skolekretsgrenser skal være en funksjon av hvordan nærskoleprinsippet skal ivaretas for den enkelte elev i 
kommunen. Forskriften må være utformet i samsvar med de hensyn er lovlige etter en tolkning av lov og forarbeider – se 
over. Det kan ikke legges vekt på hensyn som vil være i strid med nærskoleprinsippet eller opplæringslovens formål; for 
eksempel ”lik belastning” på kommunens skoler, opprettholdelse av skoler med svakt elevgrunnlag, spredning av faglig sterke 
og svake elever, samling av minoritetselever og spesialundervisningselever osv. En forskrift vil derfor være klarest der den 
legger vekt på objektive forhold som geografi og topografi. Forskriften må imidlertid også åpne for å legge vekt på subjektive 

forhold, der spørsmål om nærskoleprinsippet må avgjøres i den konkrete sak. 

… 

Det vil imidlertid være forskjeller mellom kommunene når det gjelder skolestruktur (både geografisk plassering og inndeling av 
barne- og ungdomstrinn), standard på vei, topografi osv. Den kommunale adgangen til å fastsette forskrift om 
skolekretsgrenser vil derfor innebære en forvaltning av nærskoleprinsippet slik loven tillater at det kan praktiseres i den 
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enkelte kommune. I distriktskommuner kan topografiske forhold som elv, skog, farlig vei og rasfare (herunder trygg 
skyssordning) kunne tilsi at geografiske nærhet må vike for konkret vurdert sterkere hensyn. I byen kan ofte trafikale- eller 

bygningstekniske forhold tilsi at en skole ikke kan bygges ut. 

I tillegg kan eksisterende boligområder oppleve generasjonsendringer med økt barnetetthet, noe som er utenfor kommunens 
kontroll, i motsetning til utlegging av nye boligområder. Dette kan sprenge kapasiteten på den enkelte skole. Ettersom 
forarbeidene åpner for at kapasitet kan være et hensyn det kan legges vekt på i praktiseringen av nærskoleprinsippet, vil en 
forskrift om kretsgrenser som legger vekt på kapasitet etter en nærmere vurdering kunne være lovlig.  

Det er imidlertid en svært begrenset adgang til å legge vekt på kapasitet, både ved avgjørelsen av enkeltsaker og ved 

fastsettelse av forskrift om skolekretsgrenser. Etter Utdanningsdirektoratets vurdering blir det først aktuelt å legge vekt på 

kapasitet når det kan dokumenteres at en skole er full. Kommunen må i en evt. lovlighetskontroll av forskriften eller 

behandlingen av en klagesak kunne dokumentere for Fylkesmannen at skolen er full.  

 

1.2.1 Formålstjenlige grunnskolebygg 

Opplæringsloven sier i § 9-5. Skoleanleggene: 

 «Kommunen skal sørge for tjenlige grunnskoler  

(Til vanlig bør det ikke etableres grunnskoler med mer enn 450 elever)».  

 

Merk at siste setningen over er nå tatt ut av opplæringsloven og dette rådet fra nasjonale myndigheter 

er ikke gjeldende i ny opplæringslov.  

 

I tabellen over er det gjort et uttrekk i GSI (Grunnskolenes Informasjonssystem) i 2015 om 

skolestørrelser i norske grunnskoler. De fleste norske skoler har en størrelse mellom 100 – 300 

elever. Videre ser vi at 29 % av grunnskolene i Norge har 300 elever og flere. Disse skolene betjente 

hele 57 prosent av elevene i 2015. 

1.2.2 Skoleskyss 

Opplæringslova § 7-1 gir elever følgende rettigheter til skyss: 

«Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rett 

til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar 

som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss 

utan omsyn til veglengda».  

 

Reiseveien måles fra dør til dør og langs korteste farbare gang- og sykkelsti eller vei. Kommunen 

vurderer om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig og dermed gir elevene rett til skoleskyss. 

Tidligere var det også anbefalt hvor lang reisetid elever på ulike årstrinn maksimalt kunne ha til skolen. 

I dag er dette endret til at elever skal ha en akseptabel reisetid mellom hjem og skole.  

Reisetid regnes i forhold til skolens ordinære start- og sluttider. 

Elevtall Antall elever % av elevene Antall skoler % av skolene

0 - 14 763                     0,12 % 93                       3,22 %

15 - 99 42 906               6,93 % 793                     27,48 %

100 - 299 224 107             36,21 % 1 155                  40,02 %

300 - 449 213 284             34,46 % 589                     20,41 %

450 - 599 105 871             17,10 % 209                     7,24 %

600 - 749 23 436               3,79 % 36                       1,25 %

750 - 899 8 588                  1,39 % 11                       0,38 %

Sum 618 955           100,00 % 2 886               100,00 %
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1.2.3 Arbeidsmiljøloven 

De ansatte sine miljøkrav er ivaretatt gjennom Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljølovens formål er å sikre 

et arbeidsmiljø som gir " full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger" samt å bidra til et 

"inkluderende arbeidsliv" (§ 1-1). Arbeidstilsynet fører tilsyn med at loven etterfølges. 

1.2.4 Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskriften trådte i kraft 01.01.1996 og blir ofte kalt for barnas arbeidsmiljølov. Forskriften inneholder 

krav til det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til bl.a. ansvarsforhold, internkontroll, plikt til 

opplysning og informasjon, tilsyn, sanksjoner og klage. Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet 

i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt 

forebygger sykdom og skade. Kommunelegen er godkjennings- og tilsynsmyndighet. 

1.2.5 Universell utforming 

Ved nybygg og rehabilitering av barnehager og skoler er man forpliktet til å legge til rette for en 

universell utforming. Det innebærer blant annet at barnehager og skolen, både innomhus og utomhus, 

skal være utformet for å imøtekomme krav og behov hos ulike brukergrupper for at ingen skal få en 

følelse av å være tilsidesatt eller stigmatisert. Dette skal blant annet vise seg ved tydelig merking av 

høydeforskjeller, trapper og avsatser, tilstrekkelig tilgang på heis mellom etasjer etc. Dette kravet 

gjelder også ved større rehabilitering. 

I lov om offentlige anskaffelser krever en at universell utforming er et vurderingskriterium. Hensikten 

med dette er at anskaffelsen skal bidra til et mer inkluderende samfunn. Offentlige anskaffelser skal 

derfor ta hensyn til hvordan prosjektet ivaretar tilgjengelighet for flest mulig brukergrupper. 

1.2.6 Plan og bygningsloven 

Plan og bygningsloven med tilhørende byggeforskrift inneholder omfattende krav til det fysiske miljøet. 

Ny plan og bygningslov trådte i kraft fra juli 2010. Lovverket kommer spesielt til anvendelse i 

sammenheng med planlegging og oppføring av nye skoler og barnehager, samt rehabilitering av 

eksisterende bygg. 
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2 Førskole- og elevtallsprognoser 

2.1 Prognoseforutsetninger 

2.1.1 Generelt  

Elevtallsprognosen er basert på slike forutsetninger: 

 Befolkningssammensetningen i Ringerike kommune pr. 01.01.2015 fordelt på skolekretser.  

 Faktisk elevtall på skolene inneværende skoleår 2015/16.  

 Fruktbarhet og dødelighet basert på gjennomsnitt de siste år.  

 Flytting: Aldersfordelt flyttemønster inn til, ut av og internt i kommunen er vurdert i prognosen. 

 Boligbygging: Det er gjort vurderinger av boligbygging på grunnlag av vedtatte arealplaner for 

hvert skoleområde.  

 Om justering for avgang andre skoler: Norconsult har justert for avgang til private skoler i 

regionen basert på gjennomsnittlig prosentvis avgang de siste 4 år. I beregningen er det 

benyttet historiske GSI-tall fra hver skole og historiske tall fra prognosen på bosatte barn i 

aktuelle aldersgruppe. 

2.1.2 Boligbyggeprogram 

 

Norconsults prognose er justert for boligbygging i tråd med boligbyggeprogrammet over. I 

gjennomsnitt er det bygget 45 boliger pr. år i Ringerike kommune i løpet av de siste fire årene (2012-

2015).  Programmet over tar utgangspunkt i en mye høyere boligutbygging med 150 – 200 nye boliger 

pr. år innover hele prognoseperioden. Dette er en stor økning sammenlignet med de historiske årene.  

Det blir lagt opp til at det skal bygges 3 500 boliger i løpet av prognoseperioden – fordelt på 

skolekretsene over. Norconsult har nedjustert kommunens boligtall noe, men 

boligbyggbyggeprogrammet er fremdeles svært ekspansivt og optimistisk. Høye boligtall vil derfor 

påvirke befolkningsutviklingen positivt, slik at prognosen må karakteriseres som en optimistisk 

prognose.  

Størst utbygging blir det i Hønefoss skoles opptaksområde med hele 1 240 boliger i perioden. Noe av 

denne utbyggingen kommer i ny skolekrets for Hønefoss syd. Videre er det forventet stor 

byggeaktivitet i dagens Eikli skoles opptaksområde med over 500 boliger. Det er også mange boliger 

som skal realiseres i Ullerål opptaksområde – med over 400 boliger.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2016-2032

Kommunens innspill 0 355 270 180 270 30 120 530 174 80 270 640 70 400 291 200 40 4000
Norconsults justerte boligbyggeprogram 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 300 300 300 300 200 200 200 3500
Veien skole 13 12 16 16 3 12 26 72 38 2 210

Vang skole 6 7 2 28 21 20 1 30 56 71 23 265

Ullerål skole 25 39 6 25 51 10 34 34 102 4 34 42 14 6 426

Tyristrand skole 9 8 3 69 31 50 58 57 15 70 9 379

Sokna skole (til nytt opptaksområde) 13 12 5 28 12 30 100

Nes skole 6 13 1 23 1 44

Kirkeskolen (til nytt opptaksområde 21 21 8 50

Hønefoss skole 42 43 15 12 26 22 113 113 54 151 187 93 200 169 1240

Helgerud skole 21 34 5 3 15 15 7 100

Hallingby skole 21 21 25 28 5 50 150

Eikli skole (til nytt opptaksområde) 25 26 30 33 6 31 64 11 38 38 18 156 44 16 536

Sum pr. år 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 300 300 300 300 200 200 200 3500

Boligbyggeprogram Ringerike
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Også i Tyristrand er det forventet høy byggeaktivitet med nær 400 nye boliger i løpet av 

prognoseperioden.  

2.1.3 Ringeriksbanen og E16 

Regjeringen har vedtatt traseer for ny 

Ringeriksbane og E16 som vist på kartet til 

venstre.  

Framdriftsplanen tilsier ferdigstilling av 

Ringeriksbanen i 2024 og utgjør en viktig del av 

et InterCity-nett i sentrale deler av Oslo-området.  

Disse infrastrukturtiltakene knytter Ringerike 

enda tettere til et regionalt kultur-, bolig- og 

arbeidsmarked i Oslo-regionen.  

Kommuneplanen forventer stor positiv effekt av 

denne etableringen som er synliggjort i 

boligbyggeprogrammet i forrige kapittel.  

For innbyggere i Ringerike kommune vil dette 

bety en ny transporthverdag med mer effektive 

transportløsninger, økt frekvens og mye bedre 

kollektive reisemidler til et stort arbeidsmarked.  

Med kort reisetid inn til Oslo – kombinert med 

lavere boligpriser lokalt, vil mye ligge til rette for 

økt boligbygging og tilflytting av barnefamilier til 

kommuner i og rundt InterCity-nettet.   

Boligbyggeprogrammet prøver å gi en vurdering 

av utbyggingseffektene rundt disse store veg- og 

banetiltakene. Uansett vil det være vanskelig å 

prolongere og framskrive de demografiske effektene av Ringeriksbanen og ny E16. Her må 

kommunen «monitore» utviklingen og sørge for en planstyrt utvikling i tråd med vedtatte planer.   
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2.2 Førskolebarn (1-5 år)  

 

Prognosen viser en liten nedgang i antall førskolebarn inneværende år (2016) og neste år (2017). Da 

vil det være under 1 500 førskolebarn i alderen 1-5 år. Prognosen forventer stabil utvikling for antall 

førskolebarn innover de neste 6-7 årene, trass i at det er høy boligbygging i kommunen. Dette skyldes 

delvis at det blir færre kvinner i fruktbar alder i befolkningen og at kommunen vokser i de eldre 

aldersgruppene.  

På mellomlang sikt vil økt tilflytting og økt boligbygging - drevet fram av utbyggingen av 

Ringeriksbanen / InterCity-nettet – gi forventninger om vekst i antall førskolebarn i kommunen. Denne 

utviklingen vil også øke elevtallet i grunnskolen i kommunen.  

Prognosen forventer at antall førskolebarn i Ringerike kommune passerer 1 800 barn mot slutten av 

prognoseperioden.  
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2.3 Hele grunnskolen  

 

Elevtallsprognosen legger opp til stabil elevtallsutviklingen innover mot midten av prognoseperioden. 

Det samlede elevtallet vil ligge rundt 3 300 elever de neste 6-7 årene. Denne utviklingen fordrer høy 

boligutbygging og tilflytting til Ringerike kommune.  

Det er lagt inn en høyere boligutbygging etter 2024 – som følge av positive utbyggingseffekter fra 

Ringeriksbane og InterCity-nett. Dette gir grunnlag og potensiale for elevtallsvekst i grunnskolen.  

På sikt kan det totale elevtallet i Ringerike ha potensiale til å komme over 4 000 elever. Brorparten av 

veksten er faset inn etter 2024 og mot slutten av prognoseperioden.  

Kommunen kan på mange måter oppleve de neste årene som en konsolidert elevtallssituasjon, hvor 

man har muligheten for å bygge ut et kapasitetsmessig etterslep – og hvor man samtidig kan bygge ut 

skolekapasiteten i «fredstid» - slik at kommunen har etablert skolekapasitet for å møte framtidig 

elevtallsvekst.  

 

 

290 299 305 323 341 318 294 304 323 258 309 320 323 332 351 359 379 383 385 390 392

318 289 304 306 330 344 322 297 306 324 265 314 328 332 341 361 372 395 390 396 404

350 320 293 310 307 337 349 327 304 310 330 272 322 338 344 356 376 388 405 406 391
302 347 323 301 308 314 343 353 331 307 314 336 284 336 351 358 370 392 396 419 397295 303 350 327 305 315 320 347 358

337 313 324 345 293
344 363

370
386 401 412 429

296 301 302 346 329 314 319 323 354
365 345 324 333 353

298
355

376
386 393 413 423

313 299 306 308 346 336 318 323 332
358 371 352 332 340

366
313

368
392 394

407 426

324 323 306 317 308 357 343 327 333 337 365 381 365 343
356

384
325

385 403
411 424

331 323 325 314 323 314 362 350 331 337 346 373 391 374
351

368
395

339
392

412 421

346 339 328 322 316 324 314 362 351 332 340 348 378 396 380
359

374
406

342
401 419

3165 3143 3142 3174 3213
3273 3284 3313 3323

3265 3298 3344 3401 3437 3482
3576

3705

3852 3901

4067
4126

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33

A
n

ta
ll

Skoleår

Elevtallsprognose - Hele kommunen

10. årstrinn

9. årstrinn

8. årstrinn

7. årstrinn

6. årstrinn

5. årstrinn

4. årstrinn

3. årstrinn

2. årstrinn

1. årstrinn

Tall pr. 31.12

Prognose



 

 

Oppdragsnr.: 516 17 67   Dokument.nr.:     Versjon: 1       

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030  |  Langsiktige og helhetlige vurderinger  

 

 

c:\evry\temp\bhag og skole analyse.docx        |  Side 13 av 61 
 

2.4 Barneskolene 

2.4.1 Veien skole 

 

Veien skole får ifølge prognosene en mindre årlig progressiv elevtallsvekst innover hele 

prognoseperioden. Skolen har et potensial til å få et elevtallsgrunnlag på 300 elever – på lang sikt.  

Det forventes stabil elevtallsutvikling de neste 6-8 årene.  

Skolen får et elevtall som tilsier drift som en to-parallell skole med 14 klasser. Dette er en skole som 

vil ha flere klasser «på vippen» og som ligger rett over og under det gamle delingstallet i 

opplæringsloven.  

Årstrinnene vil ligge godt under 50 elever pr. trinn.  

Skoler med høy klassedeling gir ofte mange små klasser – og har tradisjonelt en noe høyere 

elevkostnad enn skoler med flere elever i klassene.  
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2.4.2 Vang skole 

 

Prognosen over viser elevtallsutviklingen når elevene fra Vegård skole er overført til ny skole i 

Hønefoss syd fra og med 2019/20.  

Vang skole vil ha et stabilt elevtall rundt 350 elever fram til skoleåret 2021/22. Da kan skolen forvente 

en mindre elevtallsnedgang til under 300 elever på mellomlang sikt. Skolen har et potensiale for 

elevtallsvekst mot slutten av prognoseperioden.  

Vang skole vil tidlig i prognosen og i enkelte skoleår få trinn med tre klasser. Når skolen får et redusert 

elevtall til under 300 elever, vil denne delingsproblematikken avta.   
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2.4.3 Ullerål skole 

 

Ullerål skole står midt oppe i en relativ høy elevtallsvekst. Skolen forventes å stabilisere seg rundt 400 

elever på mellomlang sikt – med et potensial for ytterligere elevtallsvekst på lang sikt til ca. 450 elever.  

Denne elevtallsveksten forutsetter at boligbyggingen i opptaksområdet er høyt i hele 

prognoseperioden.  

Skolen kan forvente å få mellom 45 til 60 elever per trinn. 
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2.4.4 Tyristrand skole (1-10) 

 

Tyristrand skole er en kombinert 1-10 skole. Selv med stor boligbygging i skolekretsen forventer 

prognosen stabil elevtallsutvikling innover hele prognoseperioden.  

Prognosen forventer at «elevtallstoppen» kom i skoleåret 2014/15 med over 360 elever. I løpet av de 

neste 9-10 årene forventes det en mindre elevtallsnedgang ved skolen – til ca. 320 elever 

Skolen får trolig et elevtall mellom 310 – 350 elever pr. skoleår i hele prognoseperioden.  

På sikt gir prognosen grunnlag skoledrift med trinn som ligger mellom 35-40 elever. Enkelte år kan det 

komme årstrinn som ligger på rundt 50 elever.   
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2.4.5 Nes skole 

 

Nes skole er en kombinert 1-10 skole, og er den minste skolen i Ringerike kommune. Skolen vil ifølge 

prognosen få en prosentvis stor elevtallsnedgang på mellomlang sikt. En stor boligbygging i 

skolekretsen på lengre sikt, kan gi grunnlag for elevtallsvekst til historisk elevtallsnivå – med et samlet 

elevtall over 30 elever fordelt på 10 trinn.  

Skolen må regne med at enkelte trinn står uten elever.   

I gjennomsnitt vil det være under 3 elever pr. årstrinn ved Nes skole. Dette er et svært lite 

elevtallsgrunnlag for drift av en barne- og ungdomsskole.  
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2.4.6 Hønefoss skole  

 

Prognosen over viser elevtallsutviklingen når ny skole i Hønefoss syd er etablert.  

Det forventes stabil elevtallsutvikling ved Hønefoss skole fram på mellomlang sikt. Effektene av høy 

boligutbygging og ferdigstillelsen av InterCity-nettet i 2024, har potensialet til å gi en kraftig vekst i 

elevtallet ved Hønefoss skole i 2024/25.  

Hønefoss skole har et elevtallsgrunnlag som tilsier drift i en to-parallell skole på lang sikt. Også denne 

skolen får mange årstrinn rett over det tradisjonelle delingstallet. Mot slutten av prognoseperioden og 

om utbyggingspotensialet realiseres i boligbyggeprogrammet - vil skolen ha grunnlag et totalt elevtall 

over 600 elever.  
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2.4.7 Helgerud skole 

 

Helgerud skole forventes å få synkende og fallende elevtallsutvikling i hele prognoseperioden.  

Skolen går fra å være en to-parallell skole til et driftsgrunnlag med «bare» en tradisjonell klasse på 

hvert trinn - på lang sikt. Kullene som kommer inn på skolen vil være mindre enn de kullene som går 

ut av skolen.  

Utfra skolekapasitetshensyn vil det være grunnlag for å stimulere til økt boligbygging i denne 

skolekretsen. Helgerud skole er vurdert til å ha en god pedagogisk funksjonalitet med et godt fysisk 

læringsmiljø for elever og ansatte.   
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2.4.8 Hallingby skole 

 

Prognosen forventer stabil elevtallsutvikling i denne skolekretsen. På lang sikt kan det være grunnlag 

for noe synkende elevtall, men med forutsetningene i boligbyggeprogrammet vil skolen ligge mellom 

280 – 300 elever. Skolen får årstrinn på rett over det tradisjonelle delingstallet på 28/30 elever. 

Dette gir grunnlag for drift i en skole med mye deling og som en 1,5-2 paralleller. Dette gir klasser med 

relativt få elever i klassene.  

2.4.9 Hallingby skole inkl. Nes skole  

 

Figuren over viser elevkonsekvensen dersom Nes skole overføres til Hallingby skole. 
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2.5 Ny barneskole i Hønefoss 

Ny barneskole i Hønefoss består av opptaksområdene ved Eikli skole, Kirkeskolen, deler av Hønefoss 

skole og elevene fra Vegård.  

 

Forventet stor boligutbygging i prognoseperioden gir et elevtallsgrunnlag på 470 elever. Ny skole i 

Hønefoss syd er under prosjektering og skal etter planene åpnes i skoleåret 2019/20. Skolen er 

dimensjonert for 550-600 elever og har egen spesialpedagogisk avdeling.  

Skolen vil i de første driftsårene ha bufferkapasitet til å håndtere elevtallsvekst fra andre 

sentrumsskoler.  
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2.5.1 Sokna skole  

 

Sokna skole får en stabil elevtallsutvikling i hele prognoseperioden med rundt 150 elever i 

gjennomsnitt pr. år. Dersom boligbyggingen skjer etter føringene i boligbyggeprogrammet er det 

potensialet for en mindre elevtallsvekst mot midten av prognoseperioden til over 170 elever.  
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2.5.2 Eikli skole (til nytt opptaksområde) 

 

Skolen skal overføres til ny barneskole i Hønefoss fra og med skoleåret 2019/20.  

2.5.3 Kirkeskolen (til nytt opptaksområde) 

 

Skolen skal overføres til ny barneskole i Hønefoss fra og med skoleåret 2019/20.  
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2.6 Ungdomsskolene 

2.6.1 Haugsbygd ungdomsskole 

 

Elevtallet ved Haugsbygd skole vil ifølge prognosen variere noe fra år til år. Skolen vil ha et stabilt 

elevtallsgrunnlag på rundt 190 – 210 elever innover størstedelen av perioden.  

Ungdomsskolen har tre klasser på hvert trinn i dag. På noe sikt gir prognosen et elevtallsgrunnlag som 

tilsier kun to klasser på enkelte årstrinn enkelte år. 

Ungdomsskolen har også mange klasser som ligger rett over det tradisjonelle delingstallet for 

ungdomstrinnet, og får trolig flere trinn som er «på vippen».  
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2.6.2 Hov ungdomsskole 

 

Ved Hov ungdomsskole gir prognosen stabil elevtallsutvikling med rundt 230 elever fram til årene 

rundt ferdigstillelsen av Ringeriksbanen og E16. Da gir boligbyggeprogrammet økt boligbygging i de 

barneskolekretsene som rekrutterer til Hov ungdomsskole.  

Fra skoleåret 2023/24 forventer det en relativ stor elevtallsvekst ved skolen til rundt 350 elever. På 

lang sikt – og om høy tilflytting og boligbygging slår til – har ungdomsskolen et 

dimensjoneringsgrunnlag som tilsier en skole med over 450 elever eller som en ren fem-parallell 

ungdomsskole.  
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2.6.3 Veienmarka ungdomsskole  

 

Neste skoleår markerer starten på en elevtallsvekst ved Veienmarka ungdomsskole. Skolen forventes 

å vokse til et elevtall med rundt 320-330 elever. På noe lengre sikt kan elevtallet komme over 350 

elever eller med et driftsgrunnlag som en fire-parallell ungdomsskole.  
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3 Areal- og utbyggingsnormer 

3.1 Statlig arealnorm – barnehager 

Arealprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i:  

 Departementets veiledende norm for inne- og utearealer i barnehager.  

Inne: 4 m² netto leke- og oppholdsareal for barn over 3 år, og om lag 1/3 mer per barn under 3 

år (5,3 m²)  

Ute: ca. 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. 

 Veiledende arealnorm for barnehager Trondheim kommune. 

 Det er ikke lagt inn føringer for utforming av arealene. 

Normen viser arealbehovet for ulike barnehagestørrelser beregnet ut fra antall storbarnsplasser. En 

storbarnsplass tilsvarer en 100 % barnehageplass for ett barn over 3 år, og en barnehageplass for ett 

barn under 3 år tilsvarer 1,33 storbarnsplasser.  

En storbarnsplass blir også omtalt som en enhet / barnehageenhet. 

   

Tabellen på neste side viser en oversikt over de barnehagestørrelser det er utarbeidet arealprogram 

for. Oversikten viser antall avdelinger, antall barn, bemanningsbehov, arealbehov og anbefalt 

tilgjengelig lekeareal ute. Arealene er anslått ut fra et areal pr. storbarnsplass/pr. voksen, i de ulike 

barnehagestørrelsene. 

3.1.1 Det fysiske miljøet 

Variasjon i gruppestørrelser, aktiviteter og pedagogiske arbeidsmåter er med på å utvikle mangfoldet i 

hverdagen. Fleksibilitet bør være et sentralt stikkord når Ringerike bygger nye, rehabiliterer eller 

utvider barnehager. Et godt og fleksibelt barnehageanlegget skal gi pedagogene mulighet til å variere 

hvordan barna organiseres avhengig av aktivitet, arbeidsmåte, behov for tilhørighet og antall barn og 

voksne, og utformingen av barnehagen må være slik at det kan gjennomføres ulike aktiviteter på 

samme tid innenfor et avgrenset areal. Erfaring viser at fleksible bygg har flere store fordeler: 

 Ivaretar vekslende barnetallsutvikling og ulik aldersmessig sammensetning av barnegruppene 

 Gir effektiv utnyttelse av bemanningen 

 Gir effektiv utnyttelse av arealene 

 Gir mulighet for mer fleksibel gruppeorganisering for de eldste, og gir samtidig trygge rammer 

for de minste barna gjennom mindre rom/avdelinger 

 

Alder
Barnehage-

plass
Enheter

Under 3 år 1 1,33

Over 3 år 1 1,00
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3.2 Veiledende norm for bemanning i barnehager  

Bemanningen i barnehagen, barnegruppens størrelse og personalets kompetanse er de viktigste 

strukturelle faktorene for barnehagens kvalitet. 

Med hjemmel i barnehageloven §§ 17 og 18 har departementet utarbeidet en forskrift om pedagogisk 

bemanning i barnehager. Etter forskriftens § 1 skal det «være minimum èn pedagogiske leder per 14-

18 barn når barna er over tre år og èn pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og 

barnas daglige oppholdstid er over seks timer.» Forskriftens ordlyd gir ingen føringer på at man kan 

legge til grunn en brøkvis beregning av antall pedagoger.  

Barnehageloven § 18, sier at bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 

tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Åpningstid og oppholdstid for barna må være utgangspunkt 

for vurdering av hva som er forsvarlig og tilstrekkelig bemanning utover pedagogressursen.  

Kunnskapsdepartementet har i Meld. St. 24 (2013) «Framtidens barnehage» forespeilet at det innen 

2020 vil være på plass en norm på 9:3 og 18:3. «Barnehagelovutvalget foreslår at krav til 

grunnbemanning reguleres i barnehageloven. Dette betyr å tallfeste et krav til hvor mange barn hver 

ansatt maksimalt skal ha ansvaret for. Utvalgets flertall foreslår en voksen per tre barn for barn under 

tre år og en voksen per seks barn når barna er over tre år.15 Et mindretall i utvalget ønsket et enda 

sterkere bemanningskrav (forholdstall mellom voksne og barn på 1:2 for de yngste barna og 1:5 for de 

eldste barna). Kravet til bemanningen ses i sammenheng med utvalgets forslag om en bedre norm for 

den pedagogiske bemanningen enn i dag, som til sammen sikrer minst 50 prosent pedagoger i 

barnehagen. Forslaget er begrunnet i forskning og bemanningstradisjoner i Norge».  

Barnehageloven regulerer i liten grad hvor mye tid hver barnehage skal ha til administrasjon, annet 

enn at det skal være en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehageloven setter krav 

om at styrer skal ha førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og 

pedagogisk kompetanse. 

3.3 Forslag til arealnorm – grunnskoler  

Det foreligger ikke egne statlige arealkrav for skoleanlegg, slik som det f.eks. gjør for barnehagebygg. 

I ny veileder til Miljørettet helsevern utgitt 03/2014 er størrelsen på innearealene til grunnskoler og 

videregående skoler presisert (http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-skolen/Sider/default.aspx).  

I den nye veilederen for Miljøretta Helsevern står dette om innearealene: 

«Undervisningsrom/Klasserom: Ved beregning av maksimale elevtall i et undervisningsrom, bør det 

tas hensyn til hele læringsarealet som klassen/elevgruppen disponerer. Det må også tas hensyn til 

rommenes utforming, innhold og ventilasjonsforhold. Læringsarealet til en klasse/elevgruppe skal 

legges til rette for varierte arbeidsformer og tilhørende utstyr. 

Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) i 

nærheten av klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/hovedrommet planlegges etter en 

arealnorm på minimum 2 m² pr. elev. Så lenge inneklimaet er tilfredsstillende og aktiviteten i rommet 

er tilpasset, kan elevtallet i enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom og auditorier) gjerne være høyere 

enn normen på 2 m² pr. elev tilsier. Dersom klassen/elevgruppen ikke disponerer tilleggsarealer i 

nærhet til klasserommet/hovedrommet, bør arealet være større, helst opp mot 2,5 m² pr. elev. Areal 

for ansatte kommer i tillegg til arealnormen i avsnittet over. 

Spesialiserte læringsareal: Spesialiserte læringsarealer er rom som er innredet med tanke på andre 

aktiviteter enn de det er lagt til rette for i klasserommet eller hovedrommet til en klasse eller 

elevgruppe, og som disponeres av flere klasser/elevgrupper. Eksempel på slike rom er rom til 

naturfag, musikk, kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse. I videregående skole vil 
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spesialiserte læringsarealer også omfatte verksteder og spesialutstyrte rom for ulike 

utdanningsprogram. 

Det kan ikke settes et bestemt arealkrav til slike rom fordi det vil variere etter hvilket utstyr og inventar 

som er nødvendig og hvilke aktiviteter som skal foregå. 

Vurderingene av disse arealene må basere seg på om sikkerheten og krav til inneklima som luft, lys 

og akustikk er ivaretatt (jf. § 14).»  

Utearealene: 

Vurdering av skolens kapasitet må også ta hensyn til i hvilken grad helsedirektoratets krav til 

utearealer blir fulgt opp. I Veileder til forskrift om miljørettet helsevern står det blant annet følgende om 

skolens utearealer: 

«Utformingen må fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til organiserte 

aktiviteter bl.a. i undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet. Det foreligger generelle 

anbefalinger om minimum nettoareal per elev på 50 m2 justert etter skolestørrelse og beliggenhet (IS-

1130 helsedirektoratet). 

For nye skoler er anbefalingen (ref. rapport fra IS-1130/ 2003): 

• Færre enn 100 elever samlet minimumsareal ca. 5000 m2. 

• Mellom 100 og 300 elever samlet minimumsareal ca. 10 000. 

• Flere enn 300 elever samlet minimumsareal ca. 15 000 m2 med tillegg på 

25 m2 for hver elev over 300. 

 

Areal i seg selv er ikke nok til å ha et tilfredsstillende uteområde. Variert tilrettelegging og organisering 

av bruken av arealene er minst like viktig». 

 

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Helsedirektoratet 2014) 

 
I forslag til arealnorm for grunnskoler i Ringerike kommune, er det benyttet en brutto/nettofaktor på 

1,40.  

Innenfor denne faktoren skal det ved nybyggprosjekter være rammer for å etablere tekniske rom, 

allrom- og flerbruksfunksjoner og andre store samlingsrom som auditorium mv, da mye av arealene 

allerede er nettoprogrammert.  

I fremstillingen til venstre er det vist utvalgte skoletyper og skolestørrelser. Det vil selvsagt være andre 

muligheter å vise andre skolestørrelser innenfor de utvalgte skoletypene. 

Arealnormen viser at det er det dimensjonerende elevtallet som er avgjørende for arealrammen. Det 

betyr også at det er valg av skolestørrelse som gir føringer for eventuelle utbyggingskostnader.  

Spesialrommene er tilpasset lærerplanen sine krav til antall timer pr. uke og arealene i 

spesialrommene speiler dette timekravet for hver enkelt skoletype.  

Merk at tilvalgsfag for ungdomstrinnet, kan gi behov for noe mer spesialrom i enkelte fag. Valgfag 

fysisk aktivitet og helse krever tilgang til kroppsøvingsarealer og gode idrettsfunksjoner.  
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4 Areal- og kapasitetsanalyser med vurdering av 

pedagogisk funksjonalitet 

Uten en helhetlig gjennomgang av kommunens skoleanlegg vil vurderingen av hvor mange elever og 

ansatte den enkelte skole har plass til i stor grad være basert på lokalt skjønn ved den enkelte skole. I 

dette kapitlet vurderes elevkapasiteten i grunnskolene etter fastsatte metoder, slik at alle skolene blir 

vurdert etter de samme kriteriene. Dette for å sikre en mest mulig likebehandling og lik areal- og 

kapasitetsvurdering.  

4.1 Kapasitetsvurdering 

Vurderingen av elevkapasiteten til en skole gir et anslag på hvor mange elever skolen kan ha plass til, 

og eventuelt potensialet for økt kapasitet ved ombygging/utbygging. I Ringerike benytter Norconsult en 

kombinasjon av flere metoder for å beregne elevkapasiteten ved den enkelte grunnskole:  

1. Kapasitet ut fra netto generelt læringsareal gjøres ved å registrere og summere netto 

læringsareal som elevene benytter, dvs. klasserom, grupperom, formidlingsrom, allrom, 

garderober, SFO, mv. Dette arealet blir dividert med 5 m2 pr. elev for barneskolene og 4,6 m2 

for ungdomsskolene – tilsvarende det netto arealet Norconsult anbefaler ved planlegging av 

nye grunnskoler i Norge. Ringerike kommune har ikke vedtatt en egen arealnorm ved 

skoleutbygging, og Norconsult har derfor utarbeidet forslag til arealnorm for kommunen 

(forrige kapittel). En svakhet ved denne metoden, er at den ikke tar hensyn til skoleanleggets 

bygningsmessige struktur. Skoler med store garderober og innvendige løsninger som er lite 

formålstjenlige for skolevirksomheten kommer ofte ut med for høy kapasitet.  

 

2. Kapasitet ut fra antall klasserom gjøres ved å telle klasserom, og multiplisere med antall 

elever i hvert klasserom. Det er i hovedsak lagt til grunn 28/30 elever som normalkapasitet i et 

klasserom på 60 m2. I beregningene benyttes det derfor en faktor på 2,0 til 2,5 pr. elev i 

rommet – alt etter om skolen disponerer støttefunksjoner / grupperom i tilknytning til 

klasserommet (jf. Veileder for Miljørettet helsevern). Klasserom som har en liten formålstjenlig 

utforming (f.eks. søyler, vinkler, fastmontert inventar, mv) får fratrekk i vurderingen av 

elevkapasitet for det enkelte rom. Metoden integrerer ikke kapasiteten i spesialisert 

læringsareal, grupperom eller garderober - og disse blir vurdert særskilt jf. pkt. 3 under. Antall 

klasserom er samtidig viktig for skolens gruppestørrelse og antall trinn/klasser.   

 

 

3. Kapasitet i netto spesialisert læringsareal beregnes ved å sammenligne skolens netto 

areal til spesialiserte funksjoner med erfaringstallet/arealnormen for en sammenlignbar skole. 

Det gjøres så en vurdering av kapasiteten til det enkelte spesialrom. Metoden avdekker ikke 

om det er samsvar mellom kapasiteten i spesialrommet og det samlete elev-/gruppetallet ved 

skolen, og dette må derfor gjøres særskilt. 

 

4. Gymsal / idrettsareal med garderober blir vurdert som egen kategori, slik at skoler med 

store idrettsflater ikke får en kunstig høy kapasitetsvurdering jf. pkt. 3. og 4.  

 

Vurdering av klasseromkapasiteten (pkt. 2) over, vurderer hvor mange elever skolen har 

plass til ved 100 % utnytting av hvert enkelt klasserom. Det er viktig påpeke at en slik 
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kapasitetsutnytting er rent teoretisk og vil aldri samsvare med faktisk elevtallsfordeling. 

Variasjon i elevtall og antall grupper på de ulike trinnene, hensyn til pedagogisk forsvarlig 

gruppestørrelse og kapasiteten til byggets tekniske anlegg medvirker til dette. Mange 

skoleanlegg må til tider følgelig ha et elevtall som overskrider vurdert elevkapasitet, og må 

dermed benytte spesialrom, auditorium, mv. til generelle læringsareal.  

4.2 Vurdering av pedagogisk funksjonalitet 

Pedagogisk funksjonalitet handler om hvordan de fysiske rammebetingelsene understøtter ønsket 

pedagogisk praksis. Skolene i Ringerike vil bli vurdert ut fra pedagogisk kvalitet i de generelle 

læringsarealene, da det er disse som er av særlig betydning i kapasitetsvurderingen. 

Skolens hovedmandat er å gi de beste betingelser for elevenes faglige, sosiale og emosjonelle 

utvikling. Den norske skolen er i stadig endring og utvikling for å kunne realisere denne overordnede 

målsettingen. I praksis innebærer det økt vekt på at skolen som en lærende organisasjon der alle – 

elever, lærere og ledere – ser seg selv som lærende. En lærende organisasjon kjennetegnes av tett 

samarbeid mellom ulike aktører, en kunnskapsorientert og utprøvende virksomhet som stadig 

reflekterer over egen praksis og utvikler denne. I et slikt perspektiv blir vekt på kommunikasjon og 

samhandling viktig. Det snakkes ofte om en delingskultur og tilbakemeldingskultur.  

Framtidsrettede skoler har velfungerende lederteam, profesjonelle lærere som tilhører et 

læringsfellesskap og elever som er aktive i egen læringsprosess. En generell utvikling i skolenorge er 

en pedagogisk og organisatorisk bevegelse: 

 fra den privatpraktiserende lærer  til faglig og sosialt fellesskap/profesjonsfellesskap 

 fra mine elever     til våre elever (kollektivt ansvar) 

 fra samordnende team   til samhandlende og lærende team  

 fra stabil gruppeinndeling av elever  til fleksibel organisering av elever 

 

Skoler som pedagogisk, organisatorisk og arkitektonisk tilrettelegger for en trinn-team-undervisning 

kan ha bedre rammebetingelser for å lykkes i å realisere en tilpasset opplæring for elevene ved 

skolen, enn skoler som har en mer tradisjonell tilnærming.  

Ringerikeskolen ligger til grunn en videreutvikling av lederteam (rektor og avdelingsledere), 

profesjonsfellesskap i form av lærende og samhandlende lærerteam med et felles ansvar for skolens 

læringsarbeid for å gi elevene de beste læringsbetingelser. 

Det fysiske læringsmiljøet kan i større eller mindre grad støtte opp om ønsket pedagogisk praksis. 

Ringerikeskolen ønsker at lærere samarbeider i team om å planlegge, gjennomføre og evaluere 

undervisningen i fellesskap. Det innebærer langt mer enn en samordning og parallelle løp i klasser på 

samme trinn.  

Skolene i Ringerike kan i hovedsak deles inn i to kategorier når det gjelder utforming av skolebygg. På 

den ene siden finner vi tradisjonelle klasseromskoler bestående av rom for inntil 30 elever og enkelte 

grupperom. På den andre siden har vi mer «baseorganiserte» eller «fleksible» skoler der elevenes 

generelle læringsarealer er utformet med rom av ulik størrelse for det enkelte trinn. De rene 

klasseromskolene inviterer til en mer fast gruppeinndeling av elever i «klasser» som har tilhørighet til 

et bestemt «klasserom» og en lærer. De mer «baseorganiserte» skolene muliggjør at elever og lærere 

i fellesskap eier alle trinnets rom og læringsarealer. Elevene kan undervises i bolker, skjevdeles, 

stasjonsundervisning, parallellegging av fag og differensiert undervisning i ulike rom for ulike grupper 

osv. I en slik tenking har ikke den enkelte klasse hvert sitt faste klasserom og en lærer. I stede brukes 

rom og voksenressursene mer fleksibelt, og elevene er en del av varierte gruppekonstellasjoner.  
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Den siste pedagogiske modellen krever en annen regi enn tradisjonell klasseundervisning, og kan 

være mer krevende å få til å fungere. På den annen side gir den større rom for variasjon i 

læringsaktiviteter og tilpasning for den enkelte elev, samt grunnlag for et tett faglig og sosialt nettverk 

rundt den enkelte lærer.  

I vår analyse av pedagogisk funksjonalitet legger vi til grunn et skolebesøk av relativ kort varighet, 

samt samtaler med enkelte lærere, elever og skoleledere. Det er derfor med noe forbehold vi kan gi 

en vurdering av pedagogisk funksjonalitet.  

4.3 Veien skole   

Veien skole har 218 elever inneværende skoleår 

2015/16. Det går 75 elever i SFO. Skolen har satt 

opp flere vegger i nyere tid for å etablere flere 

klasserom. Skolen har i dag tilgang til 13 klasserom 

av ulik størrelse. 2 av klasserommene er i sambruk 

med SFO. SFO arealene er ikke samlet på et sted.  

Skolen har et oppgitt brutto læringsareal på 3 716 m2 

BTA inkl. gymnastikksal. I forslag til arealnorm vil et 

slikt samlet bruttoareal utgjøre en skole til 325 elever. 

Grunnet innvendige ombygginger og 

omdisponeringer er det ikke tilgjengelig oppmålt 

nettoarealer.  

Klasseromkapasitet. Skolen har etablert 13 

klasserom gjennom mindre indre ombygginger av 

særlig grupperomkapasiteten. Musikkrommet består i 

dag av 2 grupperom som er omgjort til spesialrom. 

Det betyr at skolen ikke lenger har like god tilgang til 

grupperom som planlagt, men det er fremdeles 9 grupperom tilgjengelige for mindre elevgrupper i 

bygget.  

SFO har tilgang til flere store areal til sine aktiviteter. Disse er noe spredt rundt i bygget – noe som gir 

avstander til denne funksjonen.  

Veien skole har de fleste spesialrommene, men har noen mangler innen kunst og håndverk. Det 

kunne med fordel ha vært noe mer areal og flere rom til denne funksjonen.  

Skolen er kompakt over to etasjer. Også i denne skolen var det planlagt åpne baseløsninger i noen av 

de generelle læringsarealene. Disse er i ettertid lukket igjen med vegger og skolen fremstår som en 

ren klasseromsskole.  

Det er lite lagerkapasitet i skoleanlegget. Dette gir seg utslag i at uteleker mv, blir lagret i vestibyler ol. 

Skolen ønsker seg særlig et utelager/garasje som kan avlaste dette.  

Administrasjons- og personalfløyen er lokalisert i 2. etasje. Ideelt burde denne funksjonen vært i 1 

etasje ved hovedinngang, men fungerer fint i forhold til besøkende og brukere av skolen.  

4.3.1 Pedagogisk funksjonsvurdering 

Skolen, som ble utformet som en baseskole, er forsøkt tilpasset en tradisjonell klasseromsutforming. 

Både ombygginger og pedagogisk praksis understøtter i dag en slik organisering av opplæringen. Det 

innebærer imidlertid at en del arealer i dag fremstår som rene trafikk-/gangarealer. Dette forsterkes av 

at en del areal fremstår som lite egnet for undervisning på grunn av solskjermingen, samt tildekking av 
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glassfelt mellom rom. Persienner er nedtrukket og hindrer dagslys i å trenge inn i rom, manglende 

transparens mellom rom begrenser funksjonaliteten til arealer innenfor klasserom.  

Det ligger trolig et potensiale for skolen i å endre/utvikle sin pedagogiske praksis i enda større grad 

mot en trinn-team-tenkning som muliggjør en mer fleksibel inndeling og organisering av elevene. Dette 

sammen med en tilrettelegging av «ubrukt» areal, gjennom møblering og endret bruk, kan gi skolen en 

langt mer funksjonell bruk av sine generelle læringsarealer, og dermed økt opplevelse av romslighet 

og fleksibilitet. Det er mulig en slik endring av pedagogisk praksis, og mer optimal bruk av 

læringsarealer, også kan gi økt kapasitet, eller frigjøre arealer til andre funksjoner – for eksempel til 

spesialrom. Det ligger et potensiale i å tenke sambruk og flerbruk av enkelte rom og arealer. Det 

gjelder for eksempel SFO-arealer, bibliotek og kunst og håndverk. Men det må gjøres en nærmere 

bruksanalyse for å kunne gi en slik konklusjon.  

4.3.2  Kapasitetsvurdering 

 

Kapasitetsvurderingen tar utgangspunkt i 13 klasserom med 24 elever i hver klasse. Skolen mangler 

grupperom, lager, funksjonelle garderober og spesialrom. Dette er kapasitetsavgrensende. Skolen får 

kapasitetsutfordringer i hele prognoseperioden med noe delingsproblematikk. 

Veien skole har imidlertid midt i prognoseperioden en vurdert optimal kapasitetsutnyttelse.   

I skoleåret 2022/23 vil det være lite tilgjengelig skolekapasitet i Veien skole om bygget blir disponert 

som i dag. Bygget har trolig behov for ombygginger og kanskje noe tilbygg. Det bør etableres lager 

(garasje), slik at leker og lignende ikke må lagres i vestibyle.  
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4.4 Vang skole   

Vang skole er en to-parallell barneskole lokalisert i 

Haugsbygd – øst for Hønefoss. Skolen har 353 

elever inneværende skoleår 2015/16 fordelt i 14 

klasser. På nordsiden av skolen ligger Haugsbygd 

ungdomsskole.  

Vang skole disponerer et uteareal på ca. 25 mål inkl. 

parkerings- og infrastrukturareal, når fotavtrykket fra 

selve skolebygningen er trukket fra. I tillegg er det 

uteområder mot ungdomsskolen som kan brukes av 

elevene ved barneskolen.  

Skolebygget ligger langstrakt i terrenget med 

varierende bygningsmessig standard og pedagogisk 

funksjonalitet. Det er lange avstander mellom 

funksjoner i skoleanlegget, selv om administrasjonen 

ligger sentralt plassert i bygget. Skolen har lite 

tilgang til areal som effektivt kan samle alle elevene. 

Også denne skolen mangler trådløst nettverk, noe som vanskeliggjør arbeidet med digital kompetanse 

og bruke digitale verktøy i skolen. 

Skolen ligger på «vippen» i flere trinn til en tredeling på trinnene. Haugsbygd er et attraktivt boområde 

og dette kan gi elevtallsvekst grunnet økt boligbygging og tilflytting til skolekretsen.  

Innhold 

Skolen har et oppgitt bruttoareal på 4 868 m2 BTA. I følge forslag til arealnorm for nye barneskoler, 

ville dette samlede bruttoarealet tilsvare en ny skole for 400 elever.   

Klasseromkapasitet. Skolen disponerer 14 klasserom. Det er ikke 1:1 forhold mellom klasserom og 

grupperom og skolen disponerer få grupperom i bygget – noe som er kapasitetsavgrensende. Det er 

desentraliserte innganger til flere av trinnene, men noen av garderobene er små og har ikke grov- og 

fin funksjoner.  

SFO er ikke egen funksjon, slik at dette arealet også brukes som fast klasserom.  

Spesialrom. Skolen disponerer de fleste spesialrom som en skole av denne størrelse skal ha. Skolen 

ønsker seg et felles samlingsrom som kan samle alle elevene. Dagens gymnastikksal er av nøktern 

standard og ligger noe usentralt til i bygget.  

Administrasjon- og personalfunksjonen ligger i nærheten til hovedinngang. Administrasjonsarealene 

dekker de behovene en to-parallell skole trenger for denne funksjonen. Helsesøster har egne 

dedikerte funksjoner i skoleanlegget.  

4.4.1 Pedagogisk funksjonsvurdering 

Klasseromstrukturen og mangelen på rom gir lite rom for variert pedagogisk praksis og fleksibilitet 

med tanke på organisering av elever og bruk av voksenressursene. Tenkningen rundt kvalitet i den 

pedagogiske praksisen og skolens ønske om å videreutvikle en trinn-team-tenking er sterk. Særlig 1-4 

trinn er organisert og arbeider etter en slik pedagogisk modell. De fysiske rammene understøtter 

imidlertid ikke en slik pedagogisk tenkning. For å lykkes i å realisere en trinn-team-modell er det behov 

for variasjon i romstørrelse og læringsmiljøer. Skolens knappe arealer, og en streng 

klasseromstruktur, understøtter ikke skolens ønskede pedagogisk praksis.  
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Byggets langstrakte form innebærer lange transportruter og lite funksjonelle bevegelsesmønstre. 

Nærhet mellom funksjoner, enkel logistikk og gode bevegelsesmønstre er elementer som utfordrer 

den pedagogiske kvaliteten gjennom å motvirke tett kommunikasjon og samhandling mellom ulike 

aktører i skolen (ledelse – lærere, lærere – elever, elever – elever). 

4.4.2 Kapasitetsvurdering 

 

Vang skole er inne i en periode med lite ledig skolekapasitet. Bygget blir i dag drevet opp mot og over 

sin vurderte normalkapasitet. Skolen vil i flere år drives opp mot sin vurderte maksimale 

skolekapasitet.  

Når elevene fra Vegård overføres til ny barneskole i Hønefoss, vil kapasitetssituasjonen bedres og det 

vil bli mindre press på skolens arealer.  

På lang sikt vil skolen ha ledig skolekapasitet.  

I løpet av de neste seks skoleårene vil skolen være utfordret på delingsproblematikk og mange elever 

i de generelle læringsarealene. Også arealet til lærerne er presset i disse årene.  

Skolen er lang og over flere etasjer. Deler av bygningsmassen er vurdert til å ha en lav pedagogisk 

funksjonalitet. Særlig gjelder dette gymnastikkbygget og fløyen inn mot gymbygget. Videre er SFO-

funksjonen liten og det er ønskelig med bedre garderobefasiliteter for elevene.   
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4.5 Tyristrand skole 

Tyristrand skole er en to-parallell kombinert 1-10 skole sør i Ringerike 

kommune – på grensa til Modum kommune. Det går 360 elever ved 

skolen inneværende skoleår 2015/16. Skolen ligger ved Tyrifjorden og 

mellom aksen Hønefoss – Hokksund. Det er forventet stabil 

byggeaktivitet og boligutbygging i skolekretsen.  

Det går 77 barn i SFO – 23 barn med full plass. SFO disponerer et 

stort areal (storarbeidsrom) som hovedbase. Storarbeidsrommet 

ligger i nærheten til basene for 1. og 2. trinn med garderober og 

lærerarbeidsplasser.  

Skoletomten er vurdert til å være tilfredsstillende. Skolebyggene lager 

naturlige avskjermede uteområder, samt at veier og bebyggelse 

rammer inn tomten i nord, øst og vest. 

Skoleanlegget består av tre frittstående skolebygg. Dette medfører 

relativt store avstander mellom byggene og funksjonene i 

skoleanlegget. Administrasjonen er lokalisert i bygget som huser 

ungdomstrinnet – og ligger i noe avstand fra barnetrinnet.  

Skolen er bygd som en baseskole med utgangspunkt i store felles- og verkstedsareal til 

fellessamlinger og mindre grupperom til definerte læringsøkter. Lærerarbeidsplassene ligger i 

nærheten til trinnarealene.  

Kulturhuset / idrettshallen fungerer som felles samlingsrom for hele skolen. Skolen disponerer arealer i 

kulturhuset til avslutninger, framstillinger, mv.  

Innhold  

Skolen har et netto generelt læringsareal på ca. 2 000 m2 

NTA. Dette tilsier en elevkapasitet på 390 – 400 elever 

eller 40 elever på trinnene. Skolen disponerer basene og 

grupperommene til generelt læringsareal. På barnetrinnet 

er flere baserom små og skolen kunne med fordel 

disponert flere store læringsareal tilpasset 

gruppestørrelsene. Særlig gjelder dette på barnetrinnet.  

Barnetrinnet er delt av etasjer. Mellomtrinnet holder til i 

underetasjen, mens småtrinnet holder til i 1. etasje. Dette 

er også med på å skape avstander mellom de ulike 

funksjonene i bygget.  

Det er generelt lite tilgang på elev- og personalgarderober 

i bygget.    

Skolen disponerer de fleste spesialrommene en skole av 

denne størrelsen bør og skal ha. Bibliotekene er etablert i 

noen av storrommene og ligger desentralisert i bygget.  

SFO blir vurdert til å ha egnede arealer til sin virksomhet.  

Administrasjons- og personalfløyen ligger i 

ungdomsskolebygget – sentralt til vei og innkjøring til 

Areal Antall rom

Samla bruttoareal 4 337 m2 

Netto generelt læringsareal 1 953 m2 

Klasserom 856 m2    13 rom    

Grupperom 447 m2    15 rom    

Garderober og toalett 246 m2    28 rom    

SFO 151 m2    1 rom      

Andre generelle arealer 

(Fellesareal, baseareal, 

allrom etc.)

252 m2    3 rom      

Netto spesialisert læringsareal 651 m2    

Mat og helse 141 m2    2 rom      

Musikk 155 m2    2 rom      

Naturfag 55 m2      2 rom      

Kunst og håndverk 301 m2    8 rom      

Bibliotek -          -         

Andre spesialareal -          -         

Nettoareal personalavdeling 460 m2    

Lærerarb.pl. 153 m2    

Kontor 88 m2      

Forkontor -          

Møterom 66 m2      

Personalrom 60 m2      

Personalgarderober/WC 54 m2      

Kopi og arkiv 39 m2      

Annet personalareal -          

Tyristrand skole



 

 

Oppdragsnr.: 516 17 67   Dokument.nr.:     Versjon: 1       

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030  |  Langsiktige og helhetlige vurderinger  

 

 

c:\evry\temp\bhag og skole analyse.docx        |  Side 39 av 61 
 

skolen. Drift i to hovedbygg og eget idretts- og kulturanlegg gir store avstander mellom funksjonene og 

elev- og fagmiljøene.  

4.5.1 Pedagogisk funksjonsvurdering 

Skolen, som ble utformet som en baseskole, er delvis forsøkt tilpasset en tradisjonell 

klasseromspraksis. Den pedagogiske praksisen varierer imidlertid fra trinn til trinn. Det innebærer at 

rom og arealer fungerer ulikt med tanke på pedagogisk kvalitet.  

Bruken av solskjerming understøtter opplevelsen av trangboddhet og innestengt lukkethet. Bruken 

forklares delvis av behov for solskjeriming, og delvis av at ballspill har ødelagt persienner, slik at de 

konstant er nede. Betydningen av dagslys og utsikt for elevers læring og trivsel er godt understøttet av 

forskningen (jf. Leif Daniel Houcks). Det er derfor en uheldig situasjon med tanke på pedagogisk 

kvalitet. 

Det ligger trolig et potensiale for skolen i å endre/utvikle sin pedagogiske praksis i enda større grad 

mot en trinn-team-tenkning (baseundervisning). En slik pedagogisk praksis innebærer at lærere på 

trinnet samhandler i hele læringsprosessen – planlegging, gjennomføring og evaluering av 

læringsarbeidet. Ved en tradisjonell klasseinndeling har skolen to alternativer: 

 Trinnet deles i to like klasser. Det innebærer at en klasse har et stort og funksjonelt rom, mens 

den andre klassen har et mindre og ofte lite funksjonelt utformet rom.  

 Trinnet skjevdeles slik at en lærer har en større klasse (flere elever) enn den andre læreren. 

Den mest tallrike klassen disponerer det største rommet.  

Begge disse strukturerende prinsippene gjennomføres i skolen i dag, slik vi oppfatter det gjennom 

samtaler med ledelse/pedagoger. Dagens praksis skaper frustrasjon og opplevelser av 

«urettferdighet». 

Alternativet er at trinnets elever behandles som en felles elevgruppe for lærere på trinnet og 

organiseres variert med utgangspunkt i mål for læringen og læringsaktivitet. Enkelte trinn 

gjennomførte en slik pedagogisk praksis. For eksempel gjennom stasjonsarbeid, bolkundervisning, 

skjevdeling av elever i rom mens lærer og fag forflytter seg, temaorganisert undervisning osv. Et 

skolebasert pedagogisk utviklingsarbeid mot en trinn-team-modell er å anbefale for å ta bygget mer 

hensiktsmessig i bruk. 
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4.5.2 Kapasitetsvurdering 

 

Tyristrand skole vurderes til å drive opp mot sin vurderte normalkapasitet med dagens elevtall 

(skoleåret 2015/16). På enkelte trinn er det utfordringer med store nok læringsarealer.  

En liten elevtallsnedgang bedrer på plassituasjonen ved Tyristrand skole. På lang sikt vil det være 

godt samsvar mellom elevarealer og antall elever.  

Det er store avstander i skolen. Flere viktige funksjoner ligger spredt og det er «skoler» i skolen. Dette 

gir fysiske dårlige rammebetingelser for nærhet mellom mellomtrinn og ungdomstrinn, samt 

mellomtrinn og småtrinn. Administrasjonen sitter også i noe avstand til barnetrinnet.  
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4.6 Nes skole 

 

Nes skole er en fådelt kombinert 1-10 skole med 30 elever 

inneværende skoleår 2015/16. Det er ingen elever på 3. 

årstrinn. Skolen har i dag en tre-delt organisering med 3 

klasser (1-4 klasse, 5-7 klasse og 8-10 klasse). Skolen 

disponerer et stort uteområde, med funksjonelt skille 

mellom harde og mjuke trafikanter.  

Skolen bruker grendahuset til gymnastikk og sløyd. Skolen 

er godkjent av Miljøretta helsevern.  

 

 

 

 

 

Innhold 

Skolen har et samlet netto generelt læringsareal på 

549 m2. Dette gir en elevkapasitet på 110 elever.  

Klasseromkapasitet. Skolen har 6 klasserom i dag. 

Noen av disse rommene brukes som spesialrom til 

musikk og kunst og håndverk. Klasseromsarealet er på 

310 m2, noe som gir en klasseromskapasitet på 125 – 

145 elever. Klasserommene er ca. 50 m2 – noe som gir 

20-25 elever i hvert klasserom eller 150 elever som 

teoretisk maksimal elevkapasitet.  

Skolen har liten tilgang til grupperom, men ledige 

klasse- og spesialrom kan brukes til dette formålet.  

Skolen har tilgang til de fleste spesialrommene. 

Gymnastikk og sløyd utføres i grendahuset, litt 

bortenfor skolen.  

Administrasjonen ligger sentralt plassert i bygget, med 

gode arealer til sine ansatte.  

 

 

 

4.6.1 Pedagogisk funksjonsvurdering 

Skolen har allerede en pedagogisk organisering som innebærer aldersblandet undervisning og særlig 

elevtilpasset tilrettelegging. I tillegg har skolen stor fleksibilitet med tanke på rom og læringsarealer. 

Det fysiske læringsmiljøet og skolens pedagogiske praksis gir gode rammer for pedagogisk kvalitet. 

En liten grendaskole kan imidlertid møte utfordringer med tanke på rekruttering av pedagogisk 

Areal Antall rom

Samla bruttoareal 1 410 m2  

Netto generelt læringsareal 549 m2     

Klasserom 310 m2     6 rom       

Grupperom 24 m2       1 rom       

Garderober og toalett 216 m2     9 rom       

SFO -            -           

Andre generelle arealer 

(Fellesareal, baseareal, 

allrom etc.)

-            -           

Netto spesialisert læringsareal 197 m2     

Mat og helse 63 m2       1 rom       

Musikk -            -           

Naturfag 60 m2       1 rom       

Kunst og håndverk 43 m2       1 rom       

Bibliotek 31 m2       1 rom       

Andre spesialareal -            -           

Nettoareal personalavdeling 149 m2     

Lærerarb.pl. 39 m2       

Kontor 49 m2       

Forkontor -            

Møterom -            

Personalrom 38 m2       

Personalgarderober/WC 12 m2       

Kopi og arkiv -            

Annet personalareal 11 m2       

Nes
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personale med riktig kompetanse, og elever kan oppleve et utilstrekkelig sosialt nettverk av 

jevnaldrende for egen trivsel. Skolen på Nes rapporterer imidlertid om høy trivsel, lavt fravær og gode 

rammebetingelser rundt elevenes læring. 

4.6.2 Kapasitetsvurdering  

 

Norconsult vurderer kapasiteten til Nes skole utfra en klasseromstruktur med 6 klasserom med 25 

elever i hver klasse. Skolen disponerer gode spesialrom og gode administrasjons- og 

personalfunksjoner.  

Dette gir en maksimal teoretisk kapasitet på 150 elever. Normalkapasiteten vurderes til 110 – 140 

elever.  

Det er mye ledig skolekapasitet i Nes skole.  
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4.7 Hønefoss skole (ekskl. Læringssenteret) 

Hønefoss skole er en fulldelt 1-7 skole i sentrum av 

byen. Skolen har inneværende skoleår 235 elever 

fordelt på 14 ordinære klasser og en velkomstklasse.  

Skolebygget ligger i urbant strøk med nærhet til vei og 

bebyggelse. Skolens uteområde er selve skolegården 

– etablert i en tid hvor dette var vanlig arealbruk for 

uteområdet. Utearealene er lite og kunne med fordel 

ha vært større og mer variert.  

Skolebygget er over 4 etasjer inklusiv underetasje.   

Det er ordnede parkeringsforhold og av- og 

påstigningsfunksjonen er løst på en hensiktsmessig 

måte, selv om det kan være utfordringer på morgen 

og ettermiddag.  

Innhold  

Skolen disponerer et samlet generelt netto 

læringsareal på 1329 m2. Dette gir en elevkapasitet 

på 265 elever.  

Klasseromkapasitet. Skolen har i dag tilgang til 14 

ordinære klasserom som en fulldelt to-parallell 

skole. Klasserommene er etablert etter en korridor-

struktur i 1., 2. og 3. etasje og er en klasseromskole.  

Det totale klasseromarealet er målt til 774 m2 – noe 

som tilsier en kapasitet på 310 – 360 elever. Alle 

klasserommene er relativt like i størrelse og ligger 

mellom 55-58 m2 og kan ha mellom 25-27 elever i 

klasserommene.  

Dette gir en klasseromskapasitet på 350 – 380 

elever som teoretisk maksimal elevkapasitet.  

Skolen har 9 grupperom, ett datarom og ett areal 

avsatt til spesialpedagogiske formål. Skolen burde 

hatt flere grupperom og det hadde vært ideelt med 

1:1 forhold mellom klasserom og grupperom.   

Det er egne SFO arealer i underetasjen.  

Det er desentraliserte innganger til småtrinnet og 

mellomtrinnet.  

Skolen mangler et felles samlingsrom til å samle 

alle elevene i hovedbygningen.  

Skolen disponerer de fleste spesialromfunksjonene unntatt naturfag. Spesialrommene er spredd rundt 

i bygget og etasjene.  

Administrasjon og personalfunksjonene ligger i tilknytning til hovedinngang i 1. etasje. Her er kontorer 

og personalrom. Det er registrert lite areal til lærerarbeidsplasser. Det sitter 11 lærere på rom som er 

41 m2 – noe som er trangt og knapt. Skolens elevtall, antall tilsatte og bygningens utforming gjør det 

utfordrende å endre på denne situasjonen uten at det går utover andre læringsfunksjoner.  

Areal Antall rom

Samla bruttoareal 3 771 m2  

Netto generelt læringsareal 1 329 m2  

Klasserom 774 m2     14 rom     

Grupperom 172 m2     9 rom       

Garderober og toalett 190 m2     20 rom     

SFO 138 m2     4 rom       

Andre generelle arealer 

(Fellesareal, baseareal, 

allrom etc.)

56 m2       1 rom       

Netto spesialisert læringsareal 403 m2     

Mat og helse 80 m2       1 rom       

Musikk 83 m2       1 rom       

Naturfag -            -           

Kunst og håndverk 151 m2     4 rom       

Bibliotek 37 m2       1 rom       

Andre spesialareal 52 m2       -           

Nettoareal personalavdeling 266 m2     

Lærerarb.pl. 83 m2       

Kontor 73 m2       

Forkontor -            

Møterom 16 m2       

Personalrom 73 m2       

Personalgarderober/WC -            

Kopi og arkiv -            

Annet personalareal 22 m2       

Hønefoss
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4.7.1 Vurdering av pedagogisk funksjonalitet 

Klasseromstrukturen og mangelen på rom begrenser handlingsrommet for variert pedagogisk praksis 

og fleksibilitet med tanke på organisering av elever og bruk av voksenressursene. Tenkningen rundt 

kvalitet i den pedagogiske praksisen og skolens ønske om å videreutvikle en trinn-team-tenking er 

sterk. Flere trinn er organisert og arbeider etter en slik pedagogisk modell med felles stasjonsarbeid 

og dører mellom rom som er åpne og muliggjør tett samarbeid på tvers av trinnet. De fysiske 

rammene understøtter imidlertid ikke en slik pedagogisk tenkning fullt ut. For å lykkes i å realisere en 

trinn-team-modell er det behov for variasjon i romstørrelse og læringsmiljøer.  

Også ved denne skolen bør det gjøres tiltak med tanke på systemer for solskjerming. Skolen fremstår 

som en lukket borg, og selv på en dag uten sol er nesten all solskjerming nede. Skolen forklarer det 

med at deler av anlegget er ødelagt på grunn av ballspill, og dermed er konstant nede. Dagslysforhold 

påvirker døgnrytme gjennom utskilling av søvnhormoner og virker inn på læring og trivsel (jf. Leif 

Daniel Houck). En rekke norsk og internasjonal forskning peker på sammenheng mellom 

dagslysforhold og pedagogisk kvalitet. 

4.7.2 Kapasitetsvurdering 

 

Kapasitetsvurderingen av Hønefoss skole tar utgangspunkt i 14 klasserom med 26 elever i hvert 

klasserom. Dette gir en teoretisk maksimal kapasitet på over 350 elever. Skolen har mottaksklasse 

som har tilgang til generelle læringsarealer i skolen.  

Stabil elevtallsutvikling innover store deler av prognoseperioden gir god kapasitet i skoleanlegget. Mot 

slutten av prognoseperioden kommer det en kraftig og ekspansiv elevvekst. Dette er en 

elevtallsutvikling som skolen ikke kan håndtere innenfor sin bygningsmasse og tomtestørrelse. 

Dersom kommunens forventninger i boligbyggeprogrammet slår inn i dette opptaksområdet, er det 

grunnlag for å bygge en enda ny barnekole (nr. 3) i sentrum på lang sikt. Dette er langt fram og 

kommunen bør «monotore» situasjonen i dette opptaksområdet. Mye tyder på at effektene av 

Ringeriksbanen slår ut i noen år før åpningen i 2024.   
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4.8 Helgerud skole 

Helgerud skole er en to-parallell barneskole 1-7 årstrinn 

med 219 elever inneværende skoleår 2015/16. Det er 

etablert 13 klasser i dette skoleåret. Skolen ligger fint til på 

et skjermet område med gode uteområder og adskilte 

løsninger for myke og harde trafikanter.  

Skolen er ryddig og framstår med gode indre kvaliteter. 

Det er desentraliserte innganger til elevene – noe som gir 

oversiktlige situasjoner i friminuttene. Skolen har ikke 

trådløst nettverk. Digital kompetanse skal integreres i alle 

fag, slik at tilgang til trådløst nett er et sentralt 

hjelpemiddel for lærerne.  

 

 

 

 

 

Innhold  

Skolen har et samlet netto generelt læringsareal på 

1617 m2. Dividert med forslag til arealnorm på 5 m2 pr. 

elev gir dette en elevkapasitet på totalt 323 elever.  

Klasseromkapasitet. Skolen har 14 klasserom (inklusiv 

naturfagrommet) over et klasseromareal på 908 m2. 

Dette gir en elevkapasitet på 360-420 elever.  

Klasserommene er store og varierende i størrelse, slik 

at enkelte rom kan ta elever opp mot det gamle 

delingstallet på 28 elever. Med et maksimalt elevtall på 

25 elever i hver klasse, vil skolen med 14 klasserom 

ha en kapasitet på 350 elever.  

Skolen har 13 klasser inneværende skoleår.  

Skolen disponerer eget SFO areal i tilknytning til 

småtrinnet. SFO`en bruker allrommet i dette området. 

Det går 85 barn i SFO inneværende skoleår 2015/16.  

Skolen bruker gymsalen som felles samlingsrom.  

Skolen har de fleste spesialrommene som er 

nødvendig for en skole av denne størrelsen.  

Administrasjonen er lokalisert i 2. etasje ved 

hovedinngang. Her er det gode og oversiktlige 

løsninger for administrasjon og lærerarbeidsplasser. 

Lærerne sitter etter trinn i sine arbeidsrom.  

 

 

Areal Antall rom

Samla bruttoareal 4 650 m2 

Netto generelt læringsareal 1 617 m2 

Klasserom 908 m2    14 rom    

Grupperom 162 m2    9 rom      

Garderober og toalett 301 m2    28 rom    

SFO 121 m2    2 rom      

Andre generelle arealer 

(Fellesareal, baseareal, 

allrom etc.)

124 m2    2 rom      

Netto spesialisert læringsareal 634 m2    

Mat og helse 106 m2    3 rom      

Musikk 104 m2    2 rom      

Naturfag -          -         

Kunst og håndverk 400 m2    8 rom      

Bibliotek 25 m2      1 rom      

Andre spesialareal -          -         

Nettoareal personalavdeling 342 m2    

Lærerarb.pl. 118 m2    

Kontor 31 m2      

Forkontor 17 m2      

Møterom 61 m2      

Personalrom 84 m2      

Personalgarderober/WC 4 m2       

Kopi og arkiv 9 m2       

Annet personalareal 18 m2      

Helgerud skole
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4.8.1 Vurdering av pedagogisk funksjonalitet 

Skolen har rom og læringsarealer av variert størrelse, og har organisert skolen i arbeidslag rundt hvert 

trinn. Det er et godt utgangspunkt for en trinn-team-modell hvor elevene på samme trinn kan 

organiseres fleksibelt med utgangspunkt i læringsmål og læringsaktivitet. Det kan imidlertid synes som 

om elevene er organisert i faste klasser med sin kontaktlærer.  

Den gode kapasiteten og det samlede antall elever på hvert trinn kan gi muligheter for en enda bedre 

tilpasset opplæring og variasjon i metodisk tilnærming dersom skolen videreutvikler sin organisering 

rundt arbeidslag. Lærere i arbeidslaget kan da i enda større grad samarbeide om hele læringsløpet: 

planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet for alle elevene på trinnet. En slik organisering 

kan også gi et større faglig og sosialt fellesskap for elevene på trinnet. I dag gir de uttrykk for at de 

sjelden er sammen med de andre på trinnet, og i hovedsak forholder seg til elevgrupper ned mot 12-

13 elever. Det må imidlertid tas forbehold om at vi ikke har en inngående kjennskap til skolens praksis 

og at denne vurderingen kun baserer seg på et kort besøk og tilbakemeldinger fra enkeltpersoner 

underveis i befaringen. Vi våger likevel å konkludere med at en økning i elevtall bør følges av et 

pedagogisk utviklingsarbeid med tanke på hvordan rom og arealer skal tas i bruk. 

4.8.2 Kapasitetsvurdering 

 

Kapasiteten ved Helgerud skole blir vurdert utfra en klasseromstruktur med 14 klasserom og 25 elever 

i klassene. Dette gir en teoretisk maksimal kapasitet på 350-360 elever.  

Skolen har egne funksjoner for SFO, gode administrasjon- og personalfunksjoner, samt tilgang til 

varierte spesialrom.  

Kapasiteten ved skolen blir ikke utfordret i prognoseperioden – og det vil være god plass til langt flere 

elever ved Helgerud skole.  
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4.9 Hallingby skole 

Hallingby skole er en kombinert 1-10 skole med 

290 elever inneværende skoleår 2015/16.  

Skolen har tilgang til gode uteområder. Skolen 

er også grende- og kulturhus for bygda på 

kvelds- og ettermiddagstid. Bygda disponerer 

flerbruksrommet i midten av skoleanlegget og 

varierte aktivitetsrom i underetasjen. Her er 

ungdomsklubb, skytebane og andre lags- og 

foreningsaktiviteter.  

Skolen ligger langstrakt i terrenget og har en 

naturlig inndeling med småtrinnet lengst vest, 

mellomtrinnet disponerer arealene i midten av 

skolebygget. Videre er ungdomstrinnet 

lokalisert i egne arealer med utspring fra flerbruksrommet. En spesialromavdeling ligger mellom 

trinnarealene og administrasjonsarealene. Skolen disponerer en volleyball-hall til gymnastikk.  

Innhold:  

Store deler av læringsarealene er organisert etter 

en basemetodikk, med bruk av felles læringsøkter i 

storrom og inndeling i grupper for andre 

differensierte læringsaktiviteter. På mellomtrinnet er 

det etablert fire klasserom og ett mindre delingsrom 

i ettertid. Småtrinnet disponerer fire klasserom og 

ungdomstrinnet har en struktur med tre klasserom 

og mindre base- og grupperom som støttearealer til 

klasserommene. Ungdomstrinnet disponerer flere 

mindre areal som er lite avstemt med gruppenes 

størrelse.  

Skolen blir målt til å ha et samlet netto generelt 

læringsareal på 1573 m2. Dividert på 5 m2 pr. elev 

(foreslåtte arealnorm) gir dette et maksimalt elevtall 

på 314 elever.  

Registrerte klasseromarealet er på 863 m2, noe 

som gir et maksimalt teoretisk elevtall på 345 – 400 

elever. Skolen disponerer mange grupperom og har 

1:1 forhold mellom klasserom og grupperom, noe 

som tilsier en kapasitet opp mot 400 elever.  

Hallingby skole har gode spesialrom og tilgjengelige 

flerbruksrom i midten av bygget. Skolen har også 

tilgang til stor og god idrettsflate (volleyballhall).  

Arealene til ungdomstrinnet er utfordrende med 

tanke på elevorganisering og klassestørrelse. Rommene har en utforming som vanskeliggjør en 

effektiv bruk og møblering. 

Administrasjonen sitter nærmest innkjøring og hovedinngang og ligger sentralt plassert i forhold til 

besøkende og brukere av skoleanlegget. For småtrinnet blir avstanden bort til administrasjonen noe 

lang og kan oppleves som tidstyv. Skolen har gjennomgående gode bygningskvaliteter og har mange 

gode kvaliteter i de generelle og spesialiserte læringsarealene.  

Areal Antall rom

Samla bruttoareal 7 246 m2  

Netto generelt læringsareal 1 573 m2  

Klasserom 863 m2     12 rom     

Grupperom 333 m2     12 rom     

Garderober og toalett 282 m2     36 rom     

SFO 95 m2       1 rom       

Andre generelle arealer 

(Fellesareal, baseareal, 

allrom etc.)

-            -           

Netto spesialisert læringsareal 868 m2     

Mat og helse 106 m2     5 rom       

Musikk 108 m2     4 rom       

Naturfag 41 m2       1 rom       

Kunst og håndverk 168 m2     3 rom       

Bibliotek 446 m2     1 rom       

Andre spesialareal -            -           

Nettoareal personalavdeling 327 m2     

Lærerarb.pl. 110 m2     

Kontor 84 m2       

Forkontor -            

Møterom 11 m2       

Personalrom 37 m2       

Personalgarderober/WC 37 m2       

Kopi og arkiv 13 m2       

Annet personalareal 35 m2       

Hallingby
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4.9.1 Vurdering av pedagogisk funksjonalitet 

Skolen er bygget med fleksible og varierte trinnarealer, og har på mange måter allerede en 

pedagogisk organisering som innebærer en trinn-team-organisering. Selv om grad og omfang kan se 

ut til å variere fra trinn til trinn. 

Ved en eventuell elevtallsøkning vil vi anbefale at skolen parallelt kvalitetssikrer og videreutvikler sin 

pedagogiske praksis slik at arkitektur og pedagogikk fortsatt understøtter hverandre. En trinn-team-

modell der; lærerne sammen planlegger, gjennomfører og evaluerer læringsarbeidet for «våre elever», 

varierer pedagogisk praksis for best mulig å tilpasse opplæring gjennom fleksibel organisering og 

hensiktsmessig bruk av voksenressursene, bør videreføres.  

4.9.2 Kapasitetsvurdering 

 

Hallingby skole vurderes til å ha en maksimal teoretisk kapasitet på rett over 350 elever. Skolen er 

baseorientert og det vurderes at skolen kan håndtere årstrinn opp mot 40 elever. Skolen får 

kapasitetsutfordringer når det totale elevtallet kommer opp mot 300 elever og over. I enkelte år og på 

enkelte årstrinn – kan det være trangt om plassen – særlig i læringsarealene til mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet.  

Skolen disponerer gode spesialrom og fellesrom. Det er store avstander mellom viktige funksjoner i 

bygget – særlig mellom småtrinnet og administrasjonen.   

Noe synkende elevtall gir noe ledig kapasitet på mellomlang og lang sikt. Det vurderes at skolen har 

kapastet til å håndtere en eventuell overføring av elevene fra Nes skole.   
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4.10 Grunnskoler som ikke er vurdert 

Kirkeskolen og Eikli skole er ikke vurdert, da disse skal overføres til ny barneskole i sentrum i 

skoleåret 2019/20.  

Ullerål skole er befart, men ikke kapasitetsvurdert – da denne skolen skal rive og sanere alt av 

læringsareal.  

Sokna skole er ikke befart, da det skal utredes egen sak om strukturalternativer for denne skolen.  
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4.11 Haugsbygd ungdomsskole 

Haugsbygd ungdomsskole er en tre-parallell 

ungdomsskole med 220 elever inneværende skoleår 

2015/16. Skolen disponerer ikke egen gymsal og har 

dermed ikke felles samlingsrom som kan samle hele 

skolen i umiddelbar nærhet. Skolen bruker 

gymnastikksalen til vang skole til dette formålet.  

Skolen er omgitt av veier i nord, øst og vest. I sør blir 

skolen omkranset av Vang skole og gymnastikkanlegg. 

Mot øst har skolen tilgang til uteareal. Dette utearealet 

er lite opparbeidde og tilrettelagte.  

Skolen er et kompakt bygg over to etasjer som ligger i 

en S-form i terrenget. Det er etablert en forsterket enhet 

i underetasjen som disponerer egne areal til sine 

formål.  

Innhold  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 710 m2. 

Dette tilsier en elevkapasitet på 140-150 elever. 

Skolen har ikke 1:1 forhold mellom klasserom og 

grupperom og det er få grupperom tilgjengelig i 

skoleanlegget.  

Skolen har etablert kantine i det ene gangarealet. Det 

er en god utnyttelse av transportareal, men er noe 

arealknapp.  

Det er også liten garderobekapasitet i gangene ved 

klasserommene.  

Klasseromskapasitet. Skolen har 9 klasserom av 

ganske lik størrelse. Det gamle rommet til mediatek er 

endret og gjort om til et stort klasserom og et mindre 

grupperom.  

Klasseromarealet utgjør 557 m2, noe som tilsier en 

maksimal teoretisk elevkapasitet på 278 elever. 9 

klasserom med ca. 58 m2 i gjennomsnitt tilsier en 

maksimal elevkapasitet på 28-29 elever i 

klasserommene, noe som gir en maksimal kapasitet 

på ca. 250 elever.  

Skolen har tilgang til de aller fleste spesialrom en 

skole av denne størrelse trenger. Arealet til 

kroppsøving må deles med Vang skole og dette er en liten gymnastikksal av nøktern standard. 

Tilvalgsfag til fysisk aktivitet og helse i ungdomsskolen øker også behovet for bedre fasiliteter i 

kroppsøvingsfaget. skolen disponerer noen areal på loftet i skolen, men dette arealet er ft. stengt 

grunnet brannkrav.  

Administrasjon- og personal er samlet i egen fløy i nærheten av hovedinngang. Denne ligger sentralt 

og logisk til i bygget.  

Arealet til lærerarbeidsplassene er tilfredsstillende og det er nok areal til lærerne.  

 

Areal Antall rom

Samla bruttoareal 2 958 m2  

Netto generelt læringsareal 710 m2     

Klasserom 557 m2     9 rom       

Grupperom 100 m2     5 rom       

Garderober og toalett 53 m2       16 rom     

SFO -            -           

Andre generelle arealer 

(Fellesareal, baseareal, 

allrom etc.)

-            -           

Netto spesialisert læringsareal 596 m2     

Mat og helse 110 m2     3 rom       

Musikk 81 m2       1 rom       

Naturfag 101 m2     2 rom       

Kunst og håndverk 187 m2     5 rom       

Bibliotek 37 m2       1 rom       

Andre spesialareal 80 m2       4 rom       

Nettoareal personalavdeling 370 m2     

Lærerarb.pl. 155 m2     

Kontor 38 m2       

Forkontor 19 m2       

Møterom 15 m2       

Personalrom 64 m2       

Personalgarderober/WC 48 m2       

Kopi og arkiv 16 m2       

Annet personalareal 15 m2       

Haugsbygd ungdomsskole
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4.11.1 Vurdering av pedagogisk funksjonalitet 

Klasseromstrukturen og mangelen på rom begrenser handlingsrommet for variert pedagogisk praksis 

og fleksibilitet med tanke på organisering av elever og bruk av voksenressursene. De fysiske 

rammene understøtter en tradisjonell klasseromsundervisning. For å lykkes i å realisere en trinn-team-

modell er det trolig behov for variasjon i romstørrelse og læringsmiljøer.  

4.11.2 Kapasitetsvurdering 

 

Skolekapasiteten ved Haugsbygd ungdomsskole vurderes etter en klasseromstruktur med ni ganske 

like klasserom. Det er ikke plass til 30 elever i alle klasserommene. Tilgang til lite grupperom er 

kapasitetsavgrensende.  

Maksimal teoretisk kapasitet vurderes til 250 elever med ca. 50 elever på hvert trinn og 25 elever i 

klassene.  
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4.12 Hov ungdomsskole 

Hov ungdomsskole ligger på et lite høydedrag rett 

ovenfor Ullerål skole. Skolen består av to hovedbygg 

over to etasjer. Skolen har per i dag 220-230 elever. 

Deler av skolebygningen er i dag stengt. Skolen er av 

nøktern standard og oppleves litt slitt med ujevne indre 

kvaliteter.  

Skolen har et tilfredsstillende uteområde med tilgang til 

natur og aktivitetsflater nord for skolen. Uteområdet er 

lite tilrettelagt for aktiviteter og innbyr bare i liten grad 

til uteaktiviteter.  

Skolen har en forsterka enhet som benytter tre rom til 

sine aktiviteter.  

 

Innhold  

Skolen er målt til å ha et samlet netto generelt 

læringsareal på 1457 m2 – noe som tilsier en 

elevkapasitet på 290 elever. I disse arealene er 

allrom og auditorium med, kapasiteten bør 

justeres for dette. Klasseromkapasitet. Skolen 

har i dag 12 klasserom – med et klasseromareal 

på 741 m2. Dette gir en teoretisk maksimal 

elevkapasitet på 370 elever, men skolen vil trolig 

ikke gå over det gamle delingstallet på 30 elever 

i hver klasse, slik at elevkapasiteten kan 

fastsettes etter kapasiteten i de 12 

klasserommene.  Med 30 elever i 12 klasserom 

gir dette en maksimal kapasitet på 360 elever – 

tilsvarende en fire-parallell ungdomsskole. 

Auditoriet har plass til 100 sitteplasser, slik at 

det er mulig å samle hele trinn i dette arealet. 

Rommet kan også benyttes til 

formidlingsoppgaver.  

Det er lite tilgjengelige grupperom på skolen.   

Skolen disponerer de fleste spesialrommene. 

Disse funksjonene ligger spredt i skoleanlegget. 

Skolen har omgjort tilfluktsrommet til kantine. 

Her er det mye betong og lite dagslys, men 

fungerer trolig etter intensjonene.  

Mat og helse funksjonen har en ventilasjonsfeil, 

slik at rommet har ofte lave temperaturer.  

4.12.1 Vurdering av pedagogisk funksjonalitet 

Skolen, som ble utformet som en baseskole, er forsøkt tilpasset en tradisjonell klasseromsutforming. 

Både ombygginger og pedagogisk praksis understøtter en slik organisering av opplæringen. Det 

Areal Antall rom

Samla bruttoareal 4 671 m2  

Netto generelt læringsareal 1 457 m2  

Klasserom 741 m2     12 rom     

Grupperom 106 m2     6 rom       

Garderober og toalett 85 m2       16 rom     

SFO -            -           

Andre generelle arealer 

(Fellesareal, baseareal, 

allrom etc.)

525 m2     4 rom       

Netto spesialisert læringsareal 804 m2     

Mat og helse 163 m2     3 rom       

Musikk 105 m2     3 rom       

Naturfag 107 m2     2 rom       

Kunst og håndverk 429 m2     8 rom       

Bibliotek -            -           

Andre spesialareal -            -           

Nettoareal personalavdeling 299 m2     

Lærerarb.pl. 53 m2       

Kontor 64 m2       

Forkontor 20 m2       

Møterom -            

Personalrom 58 m2       

Personalgarderober/WC 70 m2       

Kopi og arkiv -            

Annet personalareal 34 m2       

Hov ungdomsskole
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innebærer at en del arealer i dag fremstår som tilfeldig utformet og tilbyr variert kvalitet i det fysiske 

læringsmiljøet.  

Skolen fremstår som en lite funksjonell hybrid der den pedagogiske praksisen forsøker å tilpasse seg 

rommets kvaliteter.  

4.12.2 Kapasitetsvurdering 

 

Hov ungdomsskole har flere store funksjonelle mangler. Kapasiteten vurderes etter en 

klasseromstruktur med 12 klasserom med 25 elever i hvert klasserom. Dette gir en maksimal teoretisk 

kapasitet på 300 elever. Dersom klassene har et høyere delingstall kan selve klasserommene ha en 

maksimal kapasitet på opp mot 350 elever.  

Den vurderte maksimale kapasiteten på 300 elever samsvarer ikke med tilgang til lærerarbeidsplasser 

og andre personalfunksjoner. Det er lite tilgjengelige grupperom i skoleanlegget til ordinære 

læringsaktiviteter.  

Bygget fremstår «uryddig» hvor flere av funksjonene er spredt uten helhetlig sammenheng mellom 

læringsareal, personalareal, fellesrom og spesialrom. Deler av 1. etasje er stengt. Det er lite tilgang til 

dagslys i deler av denne etasjen.  

Hov ungdomsskole får om få år kapasitetsmessige utfordringer. I skoleåret 2023/24 kan skolen få det 

trangt om plassen om forutsetningene i prognosene slår til.  

Norconsult vurderer at Hov ungdomsskole er rivings- og saneringsverdig utfra at bygget vurderes med 

svært lav pedagogisk funksjonalitet. 

En eventuell ny ungdomsskole bør bygges som en U540 eller som en 6 parallell ungdomsskole.  
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4.13 Veienmarka ungdomsskole  

Veienmarka ungdomsskole har 260 elever i skoleåret 

2015/16. Skolen er bygd over to etasjer – ett 

hovedplan og en kjeller som i hovedsak rommer 

spesialiserte læringsaktiviteter. Skolen ligger fint 

plassert på et høydedrag i tilknytning til et 

boligområde.  

Ungdomsskolen fikk et tilbygg i 2003 som økte 

klasse- og grupperomkapasiteten.  

Skolen har tilgang til stor skoletomt og det er etablert 

en grusbane på nedsiden av skoleanlegget i øst. Det 

er delvis bratt ned til denne delen av skoletomten. 

Av- og påstigningsfunksjonen er enkel og oversiktlig. 

Parkering skjer langs kommunal vei og gir tilfredsstillende løsning for myke og harde trafikanter.  

Store deler av spesialrommene som kunst og håndverk, naturfag, musikk, mat og helse er oppgradert 

de senere år og framstår som funksjonelle og gode læringsarealer. Utover dette fremstår bygget som 

innvendig nøkternt og litt slitt.  

Personal- og administrasjonsfløyen ligger samlet og det er gjort tilpasninger i bygget for at personalet 

skal kunne sitte samlet i den sørlige delen av skoleanlegget. Bla. er ett klasserom omgjort til 

lærerarbeidsplasser og administrasjonsfunksjoner.   

Skolen har et samlet oppgitt bruttoareal på 3 960 m2 BTA. I forslag til arealnorm i denne rapporten, 

ville dette bruttoarealet gi grunnlag for en ny ungdomsskole med Dette tilsvarer arealrammene 

skolestørrelsen til en ny ungdomsskole med 270 elever.  

Klasseromkapasitet. Skolen disponerer 11 klasserom inkl. arealet i storklasserommet. Det er lite 

tilgjengelige grupperom i tilknytning til klasserommene utenom læringsarealene i tilbygget fra 2003. 

Skolen har to mer åpne fellesrom – storstua ved idrettshallen og arealet rundt storklasserommet.  

Skolen har tilgang til noen klasserom over 60 m2 NTA. I hovedsak er klasserommene mellom 57-58 

m2. Disse klasserommene får utfordringer når det blir flere enn 25 elever i klassen – og samtidig som 

de fleste rommene ikke har egne grupperom i tilknytning til klasserommet.   

Elevgarderobene er for det meste etablert i ganger og korridorer. Elevtoalettene ligger spredt og 

desentralisert i bygget.  

Spesialisert læringsareal. Skolen disponerer alle de funksjonene som en skole av denne størrelsen 

skal ha, for å drive læringsaktiviteter i tråd med læreplanverket. De fleste spesialrommene er moderne 

og oppdaterte, utenom Biblioteket som er ligger i en sone av storrommet.  

Gymnastikksalen er opplevd som liten og skolen ønsker seg mer areal til kroppsøvingsfaget.  

Administrasjons- og personalarealene ligger samlet og har en enkel og ryddig struktur. 

Personalrommet er trivelig og ligger avskjermet i enden av bygget. Ombygginger og tilpasninger for å 

få plass til lærerarbeidsplasser har resultert i oppføringer av vegger og korridorer som fremstår som 

«halvgode» løsninger. Arealene til administrasjonen har en god lokalisering i forhold til besøkende og 

eget personale.  

4.13.1 Vurdering av pedagogisk funksjonalitet 

Klasseromstrukturen og mangelen på rom begrenser handlingsrommet for variert pedagogisk praksis 

og fleksibilitet med tanke på organisering av elever og bruk av voksenressursene. De fysiske 

rammene understøtter en tradisjonell klasseromsundervisning. For å lykkes i å realisere en trinn-team-
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modell er det trolig behov for større variasjon i romstørrelse og læringsmiljøer. Det store 

læringsarealet/torget som ligger i tilknytning til flere klasserom har potensiale for å fungere mer 

hensiktsmessig dersom utforming og møblering i større grad understøtter ønsket pedagogisk praksis. 

Det kan være hensiktsmessig å utforske hvordan dette arealet kan tas bedre i bruk for læringsformål 

slik at grupperom og klasserom avlastes noe. 

4.13.2 Kapasitetsvurdering  

 

Veienmarka ungdomsskole vurderes etter en kapasitet med 11 klasserom. Med 28 elever i klassene 

gir dette en maksimal kapasitet på ca. 310 elever. Skolen har tilgang til delvis gode spesialrom og 

fellesarealer.  
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5 Framtidig behov for barnehageplasser 

5.1 Oversikt – dagens barnehagekapasitet (private og kommunale) 

 

Pr. august 2016 er det godkjent 1 681 enheter i Ringerike kommune. 919 av disse enhetene er private 

barnehager (inkl. familiebarnehagene med 58 enheter). Kommunale barnehager utgjør 762 enheter.  

5.2 Dekningsgrad og framtidig behov for barnehageplasser 

En viktig avklaring i arbeidet med å definere framtidig behov for barnehageplasser er å bestemme hva 

som er full barnehagedekning. Det er da to mulige definisjoner det er naturlig å ta utgangspunkt i: 

1. Full dekning er når kommunen har en barnehageplass tilgjengelig til alle barn med lovmessig 

krav i alderen 1 – 5 år. Velges denne definisjonen må kommunen sikre at det er 

barnehageplass tilgjengelig for de barn som bor i kommunen når de etter loven har rett på 

plass. Rapporten omtales denne definisjonen som 100 % dekningsgrad. 

 

2. Full dekning er når kommunen har en barnehageplass tilgjengelig til alle som ønsker plass. 

Denne «markedstilpassede» definisjonen medfører at kommunen må gjøre et anslag over 

hvor mange barn som vil komme til å søke om barnehageplass. For å gjøre det kan man ta 

utgangspunkt i hvor stor prosentandel av dagens barn som har søkt om plass (sum av barn i 

Sone Barnehage Eierform

Antall 

godkjente 

enheter

Hallingby barnehage Kommunal 80

Hundremeterskogen familiebarnehage Familie 6

Bondeheimen familiebarnehage Familie 10

Haug barnehage Kommunal 55

Nedre Auren Gårdsbarnehage Privat 70

Skogstjernen familiebarnehage Familie 8

Almgrenda barnehage Privat 38

Viul familiebarnehage Familie 4

Kirkemoen barnehage Privat 42

Heggen barnehage Kommunal 60

Sokna natur- og gårdsbarnehage Privat 48

Åsa / Norderhov Åsatua barnehage Privat 34

Espira Hovsmarka Privat 84

Espira Trygstad Privat 67

Almemoen barnehage Privat 96

Vesleveien familiebarnehage Familie 10

Hønefoss barnehage Kommunal 129

Eikli barnehage Kommunal 99

Dalsbråten barnehage Privat 54

Tolpinrud barnehage Privat 101

Veien barnehage Kommunal 51

Heradsbygda barnehage Kommunal 96

Blåbærskogen barnehage Privat 85

Ullerål barnehage Kommunal 36

Smeden barnehage Privat 62

Hov barnehage Privat 80

Hvervenmoen barnehage Kommunal 68

Tyristrand barnehage Kommunal 72

Fegri familiebarnehage Familie 10

Solstad familiebarnehage Familie 10

Nes Nes barnehage Kommunal 16

1681

Hallingby

Haugsbygd, Viul 

og Åsbygda

Sokna / Veme

Hønefoss

Tyristrand og Ask

Sum godkjente enheter
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barnehage og barn på venteliste) og så benytte denne fordelingen for årene i 

prognoseperioden. En utfordring er at etterspørselen etter plass kan variere ut fra en rekke 

faktorer, og noen av dem er omtalt senere i planen.  

5.3 Behov for barnehageplasser (antall enheter og kapasitet) 

 

Figuren over viser sammenhengen mellom behovet for barnehageplasser og barnehagekapasitet 

(små barn er omgjort til store barn ved at det er lagt til en faktor på 1,33 pr. småbarnsplass, men 

ressursmessig vil en småbarnsplass telle som to store barn).  

Fram til 2016 er det er det 1 621 barnehageplasser i kommunale og private barnehagetilbud. Dette gir 

en dekningsgrad i de historiske årene på mellom 90 – 94 prosent pr. år. Fom. 2016 er det lagt inn 60 

plasser ekstra grunnet utvidelser ved Heradsbygda barnehage (+30) og Nedre Auren 

Gårdsbarnehage (+30). Dette vil gi en dekningsgrad rett over 100 prosent i årene fremover mot 2020.  

I 2020 er det lagt inn en økning på 120 barnehageplasser som kommunal kapasitet – realisert på en 

av de fem skisserte barnehagetomtene i Barnehagebruksplanen. Dette øker den samlede 

barnehagekapasiteten i kommunen til 1 801 enheter / store barn fom. 2020 i tråd med 

barnetallsveksten i prognosen.  

Videre er det faset inn nye 120 barnehageplasser – i tråd med Barnehagebruksplanen – i 2024 som 

privat barnehageutbygging. Dette gir 1 921 barnehageplasser / enheter i 2024.  

I følge prognosen vil det være godt samsvar mellom behov og kapasitet – dersom planlagt 

barnehageutbygging realiseres innover prognoseperioden.   

I perioden etter 2025 kan det være et potensial for økt vekst av førskolebarn som vil kreve ytterligere 

utbygging.  

Merk at behovene til 0-åringene ikke er medtatt i kapasitetsvurderingen over.  



 

 

Oppdragsnr.: 516 17 67   Dokument.nr.:     Versjon: 1       

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030  |  Langsiktige og helhetlige vurderinger  

 

 

c:\evry\temp\bhag og skole analyse.docx        |  Side 58 av 61 
 

5.4 Vurdert investeringsbehov  

 

Det er estimert en investerings- og utbyggingskostnad for en ny kommunal barnehage (120 plasser) i 

2020 til en kostnad av kr. 41,4 mill. (inkl. mva) – i 2016-priser.  

Det er ytterligere behov for en kapasitetsutbygging i 2024 på 120 barnehageplasser. Dersom denne 

kapasiteten skal realiseres som kommunal utbyggingsløsning, legges samme kostnadsforutsetninger 

til grunn som i fase 1.   

  

Investeringsbehov 
Kapasitet antall 

enheter

Areal pr. 

januar 2015

Arealbehov iht 

statlig norm

Riving/ 

sanering
Ombygging Nybygg Nybygg

Investerings-

kostnad

Fase 1: Ny kommunal barnehage 2020 120                       -                                  1 479 -                  -                 1 479        41,4 mill 41,4 mill

Fase 2: Ny kommunal eller privat kapasitet 2024 120                       -                 1 479                -                  -                 1 479        41,4 mill 41,4 mill

Sum                     240                 -                2 958                  -                    -         2 958 82,8 mill 82,8 mill

Type tiltak (m2)
Anslått 

investeringskostnad inkl. 

mva (2016-priser)



 

 

Oppdragsnr.: 516 17 67   Dokument.nr.:     Versjon: 1       

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030  |  Langsiktige og helhetlige vurderinger  

 

 

c:\evry\temp\bhag og skole analyse.docx        |  Side 59 av 61 
 

6 Utbyggingsbehov av grunnskolekapasitet 

6.1 Status for dagens skolestruktur  

 Mange «halvstore» grunnskoler med delvis små avstander i sentrum av Hønefoss 

 Mye klassedeling som følge av årstrinn «på vippen» og mange barneskoler som har få elever i 

klassene. Dette gir behov for å drifte mange skoleklasser og gir trolig en kostbar skolestruktur. 

 Varierende skoletyper, varierende skolestørrelser – og variasjon i utforming av læringsareal 

 Jevnt over tilfredsstillende standard og pedagogisk funksjonalitet i skoleanleggene, med noen 

unntak.  

o Hov ungdomsskole vurderes som et lite pedagogisk funksjonelt bygg og vurderes som 

rive- og saneringsverdig. 

o Gymsalsbygget og læringssenteret ved Hønefoss barneskole vurderes som lite 

funksjonelt og bør erstattes med nybygg 

o Deler av bygningsmassen ved Vang skole vurderes som lite hensiktsmessig -  store 

avstander mellom viktige funksjoner i skoleanlegget.  

o Tyristrand skole har liten bygningsmessig sammenheng og det er store avstander 

mellom sentrale funksjoner i bygget. Små klasserom, lite grupperom, dårlige 

garderobeløsninger, lite areal til personalfunksjoner.     

 Enkelte kapasitetsutfordringer på noen skoler i sentrum, men kommunen er «alt i alt» i rute 

med kapasitetsutbyggingen.  

6.2 Langsiktige utfordringer i Ringerike-skolen 

 Stabil samlet elevtallsutvikling fram mot 2020, men elevtallsvekst og lite funksjonelle 

skoleanlegg i sentrum – som gir behov for utbygging og fornying av bygningsmassen 

 Mange skoler som drives opp mot og over sin vurderte normal- og maksimale skolekapasitet. 

Helgerud skole er den skolen som vurderes til å ha ledig kapasitet – kommunen bør søke 

løsninger som gir flere elever til denne skolen.  

 Noe usikkerhet knyttet til de langsiktige demografiske effektene av ny E16 og Ringeriksbanen 

– gir behov for en «monitoring» av elevatallsutviklingen. Erfaringsmessig får sentrum og 

boligområder tett opp til stasjonsområder og langs jernbane- og veitraseer økt boligutbygging 

og befolkningsvekst. 

 Ny lokalisering av Hønefoss barneskole vil gjennom nærskoleprinsippet kunne påvirke og 

endre elevtallsgrunnlaget til de andre barneskolene i sentrum.   
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6.3 Økonomiske forutsetninger 

De økonomiske kalkylene i strukturalternativene / mulighetene tar utgangspunkt i slike forutsetninger: 

 Rive- og saneringskostnader   kr. 1 500 kr/m2 

 Ombyggingskostnader  kr. 20 000 kr/m2 

 Nybygg / Tilbygg   kr. 40 000 kr/m2 

 Idrettshall nybygg    kr. 30 000 kr/m2 

6.3.1 Nybygg/Tilbyggsareal (inkl.mva.) 

Det er valgt å bruke en prosjektkostnad på kr. 40 000,- / m2 bruttoareal (BTA) nybygg inkludert 

infrastruktur og grunnarbeid.for skolebygg. Idrettshall er noe rimeligere – med kr. 30 000,- / m2.  

Det er da medregnet de kostnadskomponenter som ligger inne i standard kontoplan for byggeprosjekt: 

 rigg og drift 

 bygning 

 vvs 

 elektro sterkstrøm 

 elektro svakstrøm 

 andre installasjoner (heis) 

 utomhusarbeider 

 generelle kostnader (honorar, gebyr mm) 

 mva. 

Det er ikke regnet med marginer og reserver, løst inventar og kostnader til tomtekjøp. Noe fast 

inventar kan medregnes i kostnaden over. For løst inventar bruker flere kommuner en 

«tommelfingerregel» på inventarkostnader på 5-10 prosent av byggekostnad eller ca. kr. 35 000 pr. 

elev (Oslo kommune).  

Infrastruktur utenfor skoletomten er ikke medregnet.  

Nybyggpris er inklusiv merverdiavgift – og er ført i investeringsprogrammet som brutto kostnader. 

Kommunen har krav på mva. refusjon på disse investeringene, slik at investeringene reelt sett er 25 

prosent lavere. 

6.4  Vurdert utbyggingsbehov   

6.4.1 Strukturelle konsekvenser  

Viderefører kommunestyrets vedtak om nytt opptaksområde for ny barneskole i Hønefoss syd. Nes 

skole kan overføres til Hallingby skole.  

Ny skole i sentrum kan vurderes på lang sikt. Veksten kommer i Hønefoss skole sitt opptaksområde i 

årene etter 2020.  
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6.4.2 Investerings- og bygningsmessige konsekvenser 

Det er vurdert et grovt estimert 

investeringsbehov for nær kr. 1,0 mrd. i perioden 

fram til 2032. Dette behovet tar utgangspunkt i 

en optimistisk elevtallsutvikling med svært høy 

boligbygging i hele prognoseperioden.  

I dette kostnadsestimatet ligger det også 

utbygging av en tredje barneskole – utover ny 

barneskole på Benterud og nytt skoleanlegg på 

Ullerål.  

Investeringsprogrammet tilrår at Hov 

ungdomsskole rives og saneres – og etableres 

som nybygg. Sammen med idrettshallutbygging 

utgjør dette de største kostnadskomponentene i 

behovene over.  

Nesten hele investeringssummen relateres til 

nybygg og tilbygg av grunnskolene i Ringerike.  

Ny barneskole nr. 3 vil komme som et langsiktig 

behov – og det er også usikkert om dette er reelt 

før 2032.  

Merk at ny idrettshall på Benterud ikke er 

synliggjort i investeringsprogrammet over.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-52  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 80/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.  

2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). 

Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.  

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke 

arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.  

4. Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at 

man unngår nedbygging av dyrka mark. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf: 

Konklusjonen endres fra rødt til gult i følgende punkter i grovsilingen: 

02, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 27B, 38, 39, 51, 52, 59, 64, 75, 80, 91, 95.   

Punktene 100, 101 og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå.  Kommunen kan 

selv foreslå disse områdene. 

 

Forslag fra Høyre og Frp: 

Punkt 79 i grovsilingen endres fra rødt til gult. 

 

Forslag fra Marit Hollerud (H): 

Punkt 92 i grovsilingen endres fra rødt til gult. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

«Tilleggspunkt: 

Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man 

unngår nedbygging av dyrka mark. 

 

Tilleggspunkt: 

I den videre planprosessen bør det legges til rette for større utbyggingsområder  i 

skogsområder på Ask og i Åsa.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 



 

 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet under avstemmingen i punktene 7 og 

80. 

 

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt med unntak av punktene 38, 52, 75, 91 og 95 hvor Sp 

og Sol stemte imot. 

Høyres/Frps forslag i punkt 79 fikk 5 stemmer og falt (H og Frp). 

Holleruds forslag i punkt 92 fikk 4 stemmer og falt (Hollerud, Bolstad og Johansen (H) og 

Frp)). 

 

Rådmannens forslag pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 5 fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp). 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-51  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 79/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 - temaer som bør vurderes nærmere  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslåtte temaer 1-7 vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel.  

2. Arealbruksinnspill om utbygging i Oppenåsen, Branddalen og Sørumsmarka tas ikke 

med videre i planarbeidet.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-39  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 72/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09.00. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.06.2015: 

 

Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09.00. 

 
 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/995-88   Arkiv: 140  

 

Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Innspillet fra Åsa vel tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.  

 

I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i nærheten 

av «Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med aktuelle grunneiere. 

 

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2025-

2030, skal følges. 

 

Øvrige utviklingsmuligheter spilles inn til en neste revisjon av kommuneplanen.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Prosjektet «Åsa 2030» ble startet opp vinteren 2015 med økonomisk støtte fra regionrådet, 

fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. Arbeidet med utviklingsmuligheter for Åsa har 

vært gjennomført i lokalsamfunnet gjennom folkemøter, heldags workshop og to dagers 

plansmie i samarbeid med fagkonsulenter. Det er utarbeidet en rapport med illustrasjoner 

som er vedlagt saken. 

Innspillet anbefaler en langsom vekst på Åsas premisser. Rådmannen foreslår at de midtre 

områdene i Åsa, som er foreslått til utbygging, bør utvikles først og foreslår disse områdene 

som aktuelle å avsette til utbygging i pågående revisjon.  

Øvrige utviklingsmuligheter for Åsa spilles inn til en neste revisjon av kommuneplanen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Etter at skolen ble nedlagt har engasjementet for å utvikle Åsa vært stort i lokalsamfunnet. 

Åsa vel kjøpte skolebygningen våren 2016 og det skal på nytt startes opp med skole her. Nå 

i form av en leieavtale med Steinsfjorden Montessoriskole. En medvirkningsprosess vinter 



og vår 2016 har resultert i et omfattende arealinnspill til revisjon av kommuneplanens 

arealdel.   

 

Beskrivelse av saken 

Innspillet er utarbeidet for å imøtekomme ønsket utvikling og vekst i et bærekraftig 

perspektiv i Ringerike kommune, ved å sikre Åsabygda en plass i det framtidige plankartet 

for kommunen. Innspillet er utarbeidet med velforeningen som initiativtaker i samarbeid 

med arbeidsgruppen Åsa 2030. Dette er et planfaglig innspill fra Åsasamfunnet i form av 

skisserte utviklingsforslag. Forslaget er omfattende og ser for seg en utvikling i Åsa fram 

mot 2050.  

Det vises til vedlagte innspill og kartskisser.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel fra 2007 ligger det to nye områder for boligutvikling. Ett 

boligområde ovenfor skolen beregnet til 10 boenheter hvor det er vedtatt en reguleringsplan 

for tre eneboliger. Videre ett område ved Småbråten/Johnsrud med 11 enheter, 

reguleringsplan for Grenda i Åsa er vedtatt med 11 enheter, en reguleringsendring er 

igangsatt nå i vår.     

 

Juridiske forhold  

Slik rådmannen har forstått innspillet så har ikke de enkelte grunneiere direkte gitt sin 

tilslutning til utviklingsforslaget. De planjuridiske aspektene må derfor ivaretas i arbeidet 

med kommuneplanen. Utviklingen og tempoet for gjennomføring vil i stor grad styres av de 

aktuelle grunneierne i Åsa. 

 

Økonomiske forhold 

Innspillet i seg selv har ingen økonomiske konsekvenser, men behov for infrastrukturtiltak 

av ulike slag må vurderes inn i kommuneplanarbeidet. Et eget prosjekt for oppgradering av 

vann- og kloakknettet i Åsa med kobling til kommunens øvrige nett er igangsatt. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Informasjon og videre behandling av innspillet vil bli ivaretatt i arbeidet med revidering av 

arealdelen til kommuneplanen, i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 

 

Alternative løsninger 

Det aktuelle innspillet er planlagt i et langsiktig perspektiv fram mot år 2030 og videre 

framover til år 2050. I pågående revisjon er det allerede spilt inn ett forslag til 

boligbebyggelse vest for Vegård skole, som formannskapet godkjente for videre 

konsekvensvurdering etter grovsilingen.    

 

Dersom det ikke ønskes å gå videre med framlagte innspill nå, kan dette utsettes til en neste 

revidering av kommuneplanens arealdel. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Innspillet fra Åsa vel og arbeidsgruppa Åsa 2030 er en mulighetsstudie der ønsket om å 

sikre bygdas særpreg og utvikling har stått i fokus.  

Konkrete vurderinger av mulige utbyggingsarealer må gjøres i arealdelen til 

kommuneplanen, ut fra prinsippene for effektiv arealdisponering som er vedtatt i 



kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030. Disse prinsippene er stort sett sammenfallende 

med de prinsipper som mulighetsstudien er utarbeidet på grunnlag av.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommuneplanens arealdel angir arealdisponeringer, rammer og betingelser for ny arealbruk 

som kan settes i verk. Nye utbyggingsformål har gjerne krav om regulering. Tempo for 

gjennomføring av bebyggelse som er avklart i arealdelen, bestemmes ofte av grunneiers 

ønske og vilje til å utvikle sin eiendom, og markedets behov/interesse for tomter.  

 

Innspillet fra Åsa vel og arbeidsgruppa Åsa 2030 anbefaler en langsom vekst på Åsas egne 

premisser. Rådmannen er enig i denne tankegangen, og foreslår at de midtre områdene ved 

«Åsa torg» og «Åsa gata» bør utvikles først. Disse områdene foreslår rådmannen som 

aktuelle å avsette til utbygging i pågående revisjon. Kontakt mot aktuelle grunneiere og 

bearbeiding av kartskissene i tråd med nærmere ønsker om utbygging, må avklares i det 

videre arbeidet med kommuneplanen.   

 

Innspillet til Åsa vel og arbeidsgruppa Åsa 2030 har sett for seg utviklingen i Åsa i et 

tidsperspektiv fram mot 2050. Innen den tid vil arealdelen til kommuneplanen bli revidert 

flere ganger. Rådmannen foreslår at utviklingsmuligheter som er vist i skisser fram mot 

2050 kan tas med videre i neste revidering av kommuneplanen. 

 

 

Vedlegg 

1. Innspill til kommuneplanen fra Åsa vel og arbeidsgruppa Åsa 2030, datert 3. juni 

2016 

2. Kartskisser. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Fungerende leder miljø- og arealforvaltning: Grethe Tollefsen 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Ãsn vsl / Äsn 2o3o

Til:

Ringerike kommune

Innspill til kommuneplan - sak til formannskapet.

I forståelse med politisk ledelse og administrasjon oversendes vedlagte rapport med vedlegg,
rapporten vil danne grunnlag for vårt innspill til kommuneplan.

Vi ber om behandling på førstkommende formannskapsmøte. Vi ber også om å få komme i
formannskapsmøtet å presentere rapporten.

Åsa 3. juni201 6

Åsa 0

Dokid:
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Åsa Vel- Åsa 2O3O 6. juni.2076

o
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AS A et lokalsamfunn fof Ringerike

- Prinsipper og mulighetsstud¡er for å sikre bygdas særpreg og utvikling

- Bærekraftig stedsutvikling med kort avstand til knutepunktene

- Et grunnlag for Ringerike Kommunes planarbeid basert på lokalt initiativ og

engasjement

- Den myke lillebroren til Hønefoss. Asakvaliteter gjenskapes for

nabobygdene og regionen

Mai 20L6 - Sødal Arkitekter I Caia Oslo as / AllgrØnn Ol<kenhaug www.plansmier.nç

1.



ln nholdsfortegnelse

Gru nnlag for planskissa

Äsa - Stedet, folket, historien

Forarbeide til plansmia og gjennomfgringen

Prinsipper for stedsutviklingen i Äsa

L. Landskap - jordvern, strandsonevern og åsene

2. Veisystemet - de historiske veiene

3. Ny infrastruktur - offentlig kloakk

4. Styrking av bygdesamfunnet Äsa

5. Desentra lisert bygdeutvikling.

6. Bærekraftsd i mensjonene

7. Langsom vekst på Åsas premisser.

8. Äsa i Ringerike - konsekvenser og muligheter

side 3

side 4

side 5

side 7

side 8

side 9

side 10

side 12

side 18

side 21

side 22

Klipp fra pressen side side 26

Kilder på internett:

www.plansmier.no www.stedskraft.no www.sodalarkitekter.no www.gaiaarkitekter.no

Konsulentteam:

Siv.ark.Arne Sødal, Sødal Arkitekter arnsoeda@online.no Tlf:. 22200926

Siv.ark. Frederica Miller, Gaia Arkitekter Oslo frederica@saiaarkitekter.no Tlf: 91345677

Stedsutvikler Erling Okkenhaug, Allgrønn erling@okkenhaus.com Tlf:92092522
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Grunnlag for planskissa
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35O bollger planlegges på Sundvollen

Utvikling i nabokommunen Hole presentert i Ringerikes Blod 25.05.2016

Å være i forkant når utbyggerne presser på
Det skjer store endringer i forutsetningene for utviklingen på Ringerike i forbindelse med

etabfering av ny trase for Bergensbanen og ny fremf ørangav E-16. Bygda Åsa innerst i Steinsfjorden

ligger plassert i randsonen av områder der man forventer stort press i årene som kommer. Äsa har

såpass mange kvaliteter og særpreg at man også her kan regne med stor interesse fra investorer og

utbyggere.

Bærekraft i hele Ringerike kommune

Ringerike Kommune konsentrerer forståelig nok planinnsatsen på Hønefoss og sentrale knutepunkter

langs de nye transportaksene. Man har imidlertid forstått at dette arbeidet må kombineres med å

sikre en bærekraftig utvikling i kommunens mindre lokalsamfunn.

Velforeningen som initiativtaker

Âsa Vel og Äsa 2O3O har innsett disse utfordringene og tatt et initiativ for å sikre bygda en plass i

fremtidige plankart som kan møte de utfordringer som vil komme. Dette behovet har Ringerike

Kommune forstått og det er fra Planavdelingen åpnet for å ta i mot en skisseplan for Âsa for å legge

noen nye elementer inn i det overordnede planarbeidet.

Bevilgninger som bekreftelse på behov for gjennomtenkt utvikling

Et slikt forberedende arbeide ble møtt med velvilje og det er bevilget kr. 250.000 fra en lokal

sparebankstiftelse, kr. 50.000 fra Buskerud fylke og kr. 50.000 fra Regionrådet for Ringeriksregionen

til et planfaglig innspill fra Ãsasamfunnet. Dette fikk istarten arbeidstittelen"føre var". Disse

midlene ble satt av til å gjennomføre en begrenset plansmieprosess i Äsa. Målsettingen for plansmia

er å legge til rette for å lage og fremme et skisseprosjekt til formannskapet i Ringerike kommune slik

at Äsa kan få status som gir grunnlag for vekst i kommende kommuneplan for Ringerike.
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Åsa - Stedet, folket, historien

Juvelen på Ringerike

Åsa er en levende og historierik bygd i Ringerike som strekker seg fra Âsaporten (den første

veitunnelen inn mot Åsa fra Norderhov) og rundt nordenden oB Østsiden av Steinsfjorden, sør til
grensen mot Hole kommune.

Bygda har egen skole, barnehage og et svært aktivt foreningsliv. Samholdet står sterkt i Äsa og

bygdefolket er kjent for å ta i et tak der det trengs.

Mange innbyggere fra hele regionen har et nært og kjært forhold til Âsa. Bygda byr på populære

vinteraktiviteter med ski i marka og isfiske på Steinsfjorden. Sommerens sykkelturer på Krokskogen

med fantastiske turområder og et utall fiskevann gir minner for livet. Bygda byr på mange flotte

turopplevelser - opp Mørkgonga eller på idylliske stier inn i marka. Om sommeren er Steinsfjorden et

yndet turmå1, også fl¡tt¡g besøkt av folk fra Bærum, Asker og Oslo. Herlige sommerdager med et

yrende båtliv, badeplasser, svaiende kornåkre, et festlig lag ved fjorden en sen sommerkveld, alt

ligger til rette for trivsel i Âsa.

Fra møtene på skolen - Stedet der dugnadsônden har sitt kjernested.

4



Forarbeide til plansmia og gjennomfgringen

Âsa Vel og Åsa2030 tok i november 2015 kontakt med Siv.ark Arne SØdal og stedsutvikler Erling

Okkenhaug som har lang erfaring med medvirkningsprosesser fra mange steder i landet. Det ble

allerede i første møte g¡tt råd t¡l velforeningen om å erverve Vegård skole som et strategisk grep

for stedsutvikling i Åsa. En så sentral eiendom på t¡lfeld¡ge utbyggeres hender ville låse bygda for
fremtiden.

Velforeni ngen kj@pte skole bygningene på Vegå rdsfjerd i ngen

Våren 2016 ble velforeningens kjøp av skolen gjennomført og man har etablert et leieforhold med

Steinsfjorden Montessoriskole som starter opp med elever allerede høsten 201-6.

Äsa Vel og Äsa2O3O besluttet å starte en medvirkningsprosess som skulle ende opp i en plansmie

senere på våren dersom man fant ekstern finansiering.

Planavdetingen var velvillig til innspill fra Åsa

I møte med planavdelingen i Ringerike kommune januar 2016 fikk man forståelse av at et innspill fra

Åsasamfunnet ville bli møtt med velvilje og vurdert tatt inn i arealdelen i kommuneplanen. Det ble

derfor forberedt og gjennomført en workshop på skolen i Åsa ijanua r 20L6 med betydelig lokal

interesse og glød.

Tettere på Åsa-kvalitetene

Tre arbeidsgrupper tok for seg 10 geografiske områder i Âsa og det ble beskrevet kvaliteter i tema

gruppene 1-, kultur/historie/identitet, 2, samfunn/næringsliv/landbruk/fritid/helse og

3. plan/arkitektur/byggeskikk/tradisjon. lnnspillene ble skrevet på gule lapper og plassert på et stort

kart på veggen i forsamlingslokalet. Svarene herfra har vært til stor hjelp for de innleide konsulenter

som på denne måten har lært Äsasamfunnet å kjenne. Stikkordene (A-3 grid) foreligger på eget

vedlegg.
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Faggruppen som ledet plansmia

Man fikk så bevilgninger til prosessen videre fra Fylket og Sparebankstiftelsen 4.mai og det ble

skrevet kontrakt med Arne Sødal i Sødal arkitekter om gjennomføring av en plansmie. Til dette

arbeidet ble også siv.ark. Frederica Miller i Gaia Arkitekter, Oslo engasjert. Hun er kanskje landets

fremste fagperson på bærekraftig stedsutvikling. Stedsutvikler og kommunikasjonsrådgiver Erling

Okkenhaug har deltatt i hele prosessen.

Bestilling fra Ringerike Kommune

I et nytt møte med planavdelingen i Ringerike kommune (Grethe Tollefsen og Heidi Skagnæs) 3.mai

2016 ble det gjort klart at det ville være strategisk riktig å ha en planskisse klar allerede til behandling

i Formannskapet i Ringerike Kommune 2L.juni. Fra planavdelingen ble det gjort oppmerksom på at

man har stort fokus på jordvern og vern av strandsonen i Steinsfjorden. Man ønsket også at det

skulle tenkes stort, at man skulle legge til rette for bebyggelser i alle generasjonssegmenter og at

skissene/konseptet skulle kunne understreke Ringerikes ansikt og personlighet. Det ble sagt at man

ønsket fokus på kvaliteter og attraksjoner som også vil styrke Hønefoss og regionen. Tunge

investeringer i vann- og kloakkløsninger i Âsa tilsier at kommunen ønsker en snarlig fordeling av

kostnadene i utbygginger som kan komme.

Tldsfrlster:

Skisseplanen fra plansmia måtte leveres 6.juni. Plansmien ble derfor raskt berammet til 25. og26

mai. Arkitektene Sødal og Miller gjennomførte en befaring i Åsa uken før.

Til plansmia ble det valgt en styringsgruppe fra Äsa Vel og Äsa2030. Den består av Andres

Lundesgaard (leder), Anders Skarsgard, Kari Skjaker, RØnnaug Nordby Smørås, Harald Myhre og

Viera Rozmara-Frydenlund. Styringsgruppens mandat er å ta de overordnede beslutninger basert på

råd fra konsulentene og innspill fra befolkningen. Det ble avholdt to styringsgruppemøter der

arbeidet med skisseplanen ble diskutert og de mange løsningene etter hvert fikk sin tilslutning.

(Referater fra styringsgruppemøter som vedlegg.)

Medvirkningsprosessen i Åsa er markedsført på egen nettside og på sosiale medier. Det har vært god

pressedekning.
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Prinsipper for stedsutviktingen i Åsa

1 . Landskap - jordvern, strandsonevern og åsene
Det første man møter når man kommer til Ãsa er det fantastisk vakre kulturlandskapet. Området er

klart definert mellom de bratte skrentene på øst siden av Steinsfjorden, til den flate sletten mot vest.

lmellom ligger Âsabygda, med furukledde åser, åpne jorder og en lang strandsone rundt

Steinsfjorden. Planen foreslår i all hovedsak å verne om disse markante kvaliteter.

Jordvern:

Mellom de skogkledde åsene ligger åpne jordbruksarealer i en syd nord retning, i sydhellende

landskap. Dette gir gode dyrkingsforhold, og muligheter for en større utnyttelse av jorda til for

eksempel frukt- og grpnnsaksproduksjon. Det er viktig å verne om jorda og holde den i hevd. Derfor

foreslår planen i all hovedsak å ta vare på åpne jordarealer. Det er noen få steder hvor vi foreslår

bebyggelse, men dette er hovedsaklig små teiger som ikke er drivverdige i dag. Noen mindre teiger

kan også knyttes til nye økogrend eller boligtun som felles dyrkingsarealer. (Se under pkt. 5)

Stra ndsonsevern:

Strandsonen er i Norge allerede sterkt vernet. Planen foreslår

i all hovedsak å respektere vernet av strandsonen, med et

unntak. Vi mener det er viktig for bygda å ha et sted hvor

bygda kommer ned til fjorden. Stedet som er valgt ligger i

nærheten av butikken og har historisk sett vært et sted hvor

folk har kunnet legge til båter og gått opp for å handle. Her

har det også vært en badeplass som ble brukt av gårdene som hører til strandsonen. De siste årene

så har mye av <Sandviken> grodd igjen med mudder og siv pga forurensning fra avløpssystemene,

samt forurensning fra landbruk. Nå skal avlppssystemene saneres gjennom kloakkplanen, slik at

forholdene kan forbedres. Strandsonen oppleves som privatisert slik at det ikke lenger er naturlig å

komme seg ned til fjorden. Vi mener derfor at det å gjenopprette et historisk sted som en forlengelse

av tettstedet ved butikken kan gi gode kvaliteter for allmenn ferdsel til og fra Steinsfjorden. Her kan

også småbåter legge til, fordi det if6lge lokalkjente er nok dybde til at det kan lages en brygge for

småbåter. (Se for 6vrig under Åsa-gaten for beskrivelse av tettsted.)

Åsene med skos:

De i all hovedsak nord-sydgående åsene er et markant landskapstrekk i Åsa. Skogsåsene er kledd med

furu, såkalt furukalkskog, og er frodige lune områder med mye variert vegetasjon. Noen områder har

vernestatus pga. biologisk mangfold, men så vidt vi har kunnet finne ut gjelder dette ikke de

områdene som omfattes av planen. Vi mener likevel at disse åsene er et såpass viktig landskapstrekk

at det ikke bør bygges på toppen av åsene. Det er også mulig at de bør omfattes av en hensynssone

som legger f4ringer for skjøtsel og drift (for eksempel ikke snauhogst). Flere av åsene har nydelige

turstier som også er med på å binde sammen området, og er et flott rekreasjonstilbud.

Planen har valgt å legge bebyggelsen i randsonene nederst mot jordbruksarealene, og i all hovedsak

langs eksisterende gårdsveier. Generelt knyttes ny bebyggelse opp mot eksisterende bebygde

områder eller som forlengelse av disse. Det er ikke alle tomter som kan få fjordutsikt, men

landskapsutsyn over åker og eng kan gi gode likeverdige tomteegenskaper.
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2. Veisystemet - de historiske veiene som gang/sykkelvei

forbindelser, shared space og biler på gåendes premisser

l

)

Rlng l.

N0Y€ofrt l¿t! trRfÉ tEoRtr9

Asn Mlorn¡ - vErER0G 9TrER90M gAMMENHEN6ENDE

Se bilag

Det er i planarbeidet for Åsa viktig å ta utgangspunkt i dagens eksisterende veisystemer. Det er ikke

økonomisk grunnlag for å tenke seg store opprustninger av veinettet. Planen har derfor valgt å ta

utgangspunkt i dagens veinett, og de historiske veiene i Âsa. Kartet viser i hovedsak 3 tverrgående

veistrukturer, som bindes sammen av de nord-syd gående gårdsveiene. Disse er:

Rine 1. Nvveien. Dette er d agens hovedveigjennom Åsa, som vil fortsette å være hovedkjøreveifor

biltrafikk. På deler av denne veien fra ved butikken mot vest og til Âsakrysset i Øst ønskes det lav

hastighet, og at bilen oppf6rer seg på de gåendes premisser. Dette tenkes etablert i vest ved

butikken ved at det lages et opphøyet område med annet belegg ved butikken, som vil være såkalt

<Shared space)) hvor biler må redusere hastigheten, Det kan være en miljøgate videre med en

hastighetsbegrensning på 3Okm/t. Ved <Åsatorget> vildet igjen kunne være andre tiltak som

begrenser hastigheten.

Rine 2. Gamleveien. Delvis under Nyveien, men også ved siden av og i sløyfer mot syd og nord ligger

den såkalte gamleveien. Dette er den gamle veien fra ca. 1 900 som i hovedsak gikk langs fjorden.

Restene av denne veien er såpass intakt at de lett kan opprustes til en hyggelig gang/sykkelvei

gjennom bygda, med noen få strekninger langs Nyveien som må oppgraderes til gang/sykkelvei,

gjerne iform av et utvidet fortau,

Ring 3. Gardimellom. Denne veien er den eldste veien gjennom bygda som knytter sammen de stØrre

gårdene som ligger øverst opp i Äsa. Her er det også i stor grad rester av veien som ligger intakt, samt

noen steder hvor det må gjenopprettes forbindelse gjerne med bro eller noe bedre sti/vei. Dette er

en historisk turvei som rustes opp for å igjen binde bygda sammen. Det vil være en opplevelsesrik

vei, hvor det er mulig å knytte inn historiske elementer langs veien i form av kunst,

informasjonstavler ol.
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Gardimellomveien og gjerdet mot utmarksbeitet danner i all hovedsak yttergrensen på det foreslåtte

planområdet. Andre eksisterende veier videreføres og utvides i nødvendig grad i områder som

planlegges å bebygges. Veier forlenges og knyttes ytterligere sammen der hvor det er naturlig. Det

legges opp til minst mulig nye veier, mens de historiske veiene trekkes frem igjen.

I tillegg til dette har planen vurdert en gang/sykkelveiforbindelse til Sundvollen/ut av bygda. Veien

på øst siden av Steinsfjorden mot Sundvollen er til dels i svært bratte vanskelige områder hvor det vil

innebære store landskapsmessige inngrep â 1øre frem gang/sykkelvei. Mot vest derimot er det delvis

rester av gamleveien, samt flate åpne veistrekk hvor det er lettere å lage en god gang/sykkelvei

forbindelse til Steinssletta fra Äsa. Det er ca. 6km fra Äsa sentrum til Steinssletta i dag, slik at dette er

en overkommelig avstand. På Steinssletta er det allerede etablert gang/sykkelvei.

3. Ny infrastruktur - offentlig kloakk og saner¡ ng av

forurensende anlegg

Se bilag

Oppgradering av vann og kloakk

En stor andel av bebyggelsen på Åsa ble etter år 2000 tilknyttet desentraliserte felles

infiltrasjonsanlegg (KUR-anlegg). Disse har i de senere år fungert dårlig og Ringerike Kommune har nå

besluttet å koble disse til et sentralt kloakksystem med fire angrepspunkter fra sjøen. Samtidig

bygges det opp til kommunal vannforsyning. Ny bebyggelse er lagt som en fortsettelse av disse

kloakkanleggene i relativt kort avstand fra disse. Det planlagte kloakkanlegget har mere enn nok

kapasitet for den foreslåtte bebyggelsen, samt tilknytning av eksisterende fritidsbebyggelse, og

støtter opp om et desentralisert utbyggingsmgnster.

Grense for ny bebyggelse og tilkobling for hytter

Ny bebyggelse er derfor begrenset til å ligge innenfor utmarksgjerdet/gardimellomveien. Det

forutsettes sterke begrensninger på bygging der det ikke blir tilgjengelige kloakkløsninger. Det er

også anledning til å tilkoble kloakk/vannanlegget til eksisterende fritidsbebyggelse innenfor

planområdet og at ytterligere fortetting kan gjøres ved at eksisterende fritidsbebyggelse kan gis

bruksendring til bolig.

9
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4. Styrking av bygdesamfunnet Åsa - mØteplasser, næring

og skolen.
For å styrke bygdesamfunnet Åsa er det viktig å skape et tettsted, eller møteplasser for bygda. Planen

foreslår 2 slike områder: Äsa-torget ved skolen, og Handelsgaten ved butikken. Felles for begge disse

områdene er å gjenskape noe av de gamle samlingspunktene som disse stedene har vært, med de

aktivitetene som har blitt utøvd tidligere, og utvikle de videre.

lffi

î

Åsatorget Området rundt skolen, som også kalles Ãsa-Tunet, eller Âsa-tajet, (skoleområdet) og Äsa-

gata (Svarverud) er unntak for øvrig områder, hvor det bør lages en reguleringsplan for mulig

utbygging.

Jordet som ligger ved skolen kan gjøres om til et åpent parkområde med trær (etter modell av

engelske <Village greens>) og plen til forsamling. Eksisterende boligområde utvides og det skapes ett
redusert bilmiljø rundt skole med gang/sykkelsti, enveiskjørt gate og gang/sykkelveier. Rundt parken

etableres en "gate-ring" som gir mulighet til en tettere bebyggelse enn 6vrig på Âsa. Dog som

småskala oppdelt bebyggelse som eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og firemannsboliger. Denne

type bebyggelse gir rom til boliger for flere grupper i befolkningen (yngre eldre, enslige osv)

Åsatorget får reguleringsbestemmelser som gir mulighet for en noe høyere tetthet (35%)

Fra Solvang beholdes grønn vegetasjon ned mot badeplassen på Krohneiendommen. Det legges opp

til mulig utvidelse av skolen i nord, parkering i nødvendig grad ved skolen og idrettsplassen, og

videreutvikling av idrettsplassen. Veien rundt parken gir snumulighet for buss, og plass til
gateparkering.

10



1I

Foto: Åsagata fro butikken ned mot Steinsfjorden i dag

Se bilog

Âsagata:

Gaten hartil hensikt å skape et lite tettsted som kan forbinde Åsa bygda med fjorden. Området ligger

rundt den tidligere butikken. Planen foreslår at området utvikles som en "sprlandsgate" som fører

ned til et bryggeanlegg for beboere og besøkende. Gaten ligger i samme trase som en gammel fegate

som fremdeles er synlig i terrenget. Området nord for butikken langs Åsaveien blir "shared space" og

BjØres om til et tun med lav fart og miljø for fotgjengers premisser. Her gis det bedre plass til å

betjene butikken, med varelevering, parkering for kunder og eksponering av markedstorg mot

Äsaveien, samt kafe uteplass mot syd og gang/sykkelvei forbindelse. Gaten knytter også det vakre

gårdstunet Sandviken til seg, og kan åpne for nye funksjoner i gårdsbygningene som i dag står

tomme. Handelsgaten kan gi plass til ny service og næring, et gatetun, restaurant/pub, utvidelse av

butikken og annen næring. Større utemiljø/gatemiljø, gang og sykkelvei ned til fjorden, båtbrygge,

badeplass på Skjæret. Det tenkes en klassisk gatestruktur med næring/offentlige funksjoner på

gateplan og bolig over.
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5. Desentralisert bygdeutvikling. Variasjon i småskala

boligtypologier.

Elementer i planskissa

Området ÅSR deles opp i 3 hovedområder:Äsa Vest, Äsa Midtre og Äsa-Platået (mot øst). Åsa Midtre

er fra den innerste tunnelen mot vest til Âsa-krysset.

Äs¡ [4lprnr zoSo sD - pERspEKry - Ny bEøyGGELsEtRøDT

Arkitektur:

Som forbilde kan man bruke Småhusplanen og bestemmelser fra Oslo som begrenser repetisjon og

legger til grunn en variasjon i bygningstyper og stiler. Äsabygda preges i dag av et stort mangfold av

bygningstyper. Fordi landskapet er variert, småkupert og man sjelden ser store områder samlet, gjør

det ikke noe at bebyggelsen er variert, og planen legger opp til at dette også kan fortsette fremover. I

bærekraftsammenheng er det en fordel å samle inngrep, bebyggelse framfor å spre det utover. Det

kan derfor være fint å vurdere forskjellige former for tunbebyggelse der det lar seg gjøre. Uansett har

planen nettopp foreslått at bebyggelsen legges samlet i bestemte randsoner, og ikke utover hele

landskapet som tradisjonelle boligområder.
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Âsaplatået:
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Byqging i rondsonene med aktiv bruk av jorda

Se bilog

Området ligger ¿st for Äsa, fra Gunderengen til Stubdalsveien. Eksisterende bebyggelse og veier kan

sammenkobles og danne ryggraden i gode kommunikasjonsveier mellom syd og nord. Jordbruksareal

bevares og kan evt. ytterligere utvides. All ny bebyggelse legges i randsonen mellom skog og innmark

- uten å redusere denne vesentlig. Tetthet og reguleringsbestemmelser kan være som småhusplanen

i Oslo Q %). Det foreslås at en tomteoppdeling legges inn i reguleringsbestemmelsene.

Asa vest:

Området ligger mellom tunnelene i Åsa, fra Steinsfjorden isyd til Nordby i nord. Ny bebyggelse

legges i områder etter samme prinsipper som Åsa. Utnyttelse og reguleringsbestemmelser som

småhusplanen iOslo.
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Se bilag
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Åsagrendene som prinsipper

Ny bebyggelse i Åsa kan gjøres etter forskjellige prinsipper. Enkleste modell er som tomter med

eneboliger som legges langs eksisterende veier, slik det hittil i stor grad har vært gjort, og som for

eksempel illustrasjonen for Äsa -platået.

Andre muligheter ligger i å gruppere bebyggelsen ved mindre teiger og jordbruksarealer som er

marginale, eller lite drivverdige i dag. På den måten kan jordarealene tilknyttes beboere/boligene og

gi mulighet for en mere intensiv hagebruk, som både Øker produksjonen fra arealene, samt det

biologiske ma ngfoldet.

Tanken bakdisse 3 prinsippene erå holde jordbruksarealene ihevd og la produksjonen blomstre og

gi en lokal tilknytting og samhold. Flerbrukskulturer har god effekt på jordsmonn og gir økt utnyttelse

av arealet i motsetning til monokulturer med f.eks korn.

Planen foreslår derfor noen forskjellige muligheter:

Åsagrend 1 - Minismåbruk:

Mange ønsker seg i dag en bolig med et uthus, og

stor tomt hvor de kan dyrke grpnnsaker frukt og

bær, samt holde noen høner eller andre smådyr.

Små teiger og småbruk, eller husmannsplasser kan

eies og drives av familier/folk med slike ønsker.

Se bilog

Åsasrend 2 - Økoerend/bolietun
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Mindre jordteiger kan også knyttes sammen med

boligtun eller økogrender. Dette kan gjpres på

forskjellige måter ved at flere boliger har et

fellesareal som brukes til frukthager og dyrking,

alternativt kan arealet deles opp i teiger som

tilhører den enkelte bolig, en middelaldervariant

med egne lange teiger til hvert hus hvor hver

enkelt bolig disponerer teigen friIt. Se bilag
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Åsagrend 3: Andelslandbruk:

Andelslandbruk er en spennende mulighet som har økt i omfang dramatisk ila. de siste ärene.

Gårdsbruket legger ut en del av sin jord som andelsbruk, som regel pkologisk drevet, for dyrking av

grgnnsaker og andre produkter. Bonden selger andeler av avlingen til andelseiere, som er vanlige folk

som ønsker lokale grønnsaker og bær. Det gir en vinn-vinn situasjon hvor bonden er sikret å selge det

han produserer og andelseiere får grønnsaker og frukt. Produksjonen fra slike arealer øker i forhold

tilfor eksempel kornproduksjon, med så mye som 3 til4 ganger mere per ha. Bonden beholder jorda,

andelslandbruket drives profesjonelt, og gården får en viktig inntektskilde. Gamle låver og

gårdsbygninger kan bli tatt i bruk som gårdsbutikk, møtested/kafe, lagerplass for produkter,

verksteder ol. Andelseiere trenger ikke bo lokalt, men kan også komme fra nærmeste by/tettsted

som HØnefoss i dette tilfelle.
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Se bilag Fremtidig andelslandbruk på Nordby gård?

Oppsummering:

Det legges opp til en moderat og gradvis pkning av bebyggelsen i Äsa, slik at bygda ikke mister sin

tradisjonelle "Åsa-karakter" med type bebyggelse og utforming. Planskisse viser en utbygging med

maksimalt 540 nye bebyggelsesenheter. Disse fordeler seg på de tre hovedområdene:

Äsa-Platået: ca 180 stk, Äsa-Vest: ca 1 OO stk og Âsa Midtre: 260 stk.

Det betyr en maksimal utnyttelse av alle tomter på 5a0 enheter, eller en mulig befolkningsøkning på

fra 1000 til 1600 beboere.

Området med unntak av Äsatorget og Åsagata tenkes i utgangspunktet å bygges ut med mindre

boligtomter (ca 1-000m'z) og småhus, små rekkehus, 2-mannsboliger og tilsvarende. Det planlegges

ikke områder for btokker, lange rekkehus, høyblokker eller tilsvarende. Âsatorget og Åsagata får

mindre tomter (ca 600kvm) og en noe høyere tetthet, men fortsatt med småhuspreg.
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Retningslinjer for bestemmelser fra Småhusplanen i Oslo (se vedlegg)

5 3 Hensikten med reguleringsplanen
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvikling i planområdet med

bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen

skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter knyttet
til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.

5 7 Utforming av bebyggelse

Nye tiltak skal ha god bruksmessig, fysisk og estetisk kvalitet.
Nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i

nærområdet. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse: Høyde,

lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk, hvorav takform og/eller
materialbruk skal være et av elementene.
I nærområder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes fra

eksisterende bebyggelse.

Bruk av 3-D verktøy for studier av bebyggelse, perspekt¡ver og lysforhold

Bildene viser utskrift fra 3-D modell av full utbveeine i 2050 der solforhold er analysert. Det er

gunstige forhold i hele bygda, dog med en til to timers variasjon i morgensol, respektive aftensol

avhengig av lokale hellingsforhold.

Bebyggelse er vist integrert i skogen på kollene som forutsettes gitt spesielt vern.

ÁsR r,t l mng zoso 3D - p ERg pE Kf r v - Ny oEay GGELSE I Rø01
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6. Bærekraftsdimensjonene

lnnledning:

Karbonutslipp og økologisk fotavtrykk tilsier at følgende områder har betydning for å skape mere

bærekraftige l6sninger:

Transport, energi, mat og forbruk, materialbruk og energibruk i bygg. I tillegg er hensyn til miljø og

utslipp og biologisk mangfold svært viktige.

For å skape bærekraftige lokalsamfunn er det også viktig at sosiale, økonomiske og Økologiske

forhold ivaretas. Nedenfor beskrives hvordan Åsa kan bli en bærekraftig lokalsamfunn på sikt.

Transport:

Âsa er lite utbygget, som illustrasjonen viser er de fleste boområder innen 1 O0Om fra skolen i

sentrum. Det er derfor en målsetting å minske transportbehovet i Âsa, noe som kan BjØres gjennom å

styrke lokal service og næring i bygda, samt skape muligheter for et lokalt næringsliv med

næringshage/kontorfellesskap/kulturnæringssenter el.l. Skolen begynner igjen h¿sten 20L6, og det

finnes et godt lokalt barnehagetilbud som er med på å minske transportbehov. Når også

gang/sykkelveier opprustes gir det gode muligheter for å bevege seg lokalt uten bil. Målsettingen for
planen er â gjøre det lettere å bevege seg til fots og med sykkel, og skape gode sykkelveiforbindelser.

Det er derfor laget <ring 2 og 3> som gang/sykkelveiforbindelser på de historiske veiene.

Selv om Âsa ikke er et typisk fortettingssted som knutepunkt, så er bygda allikevel relativt sentralt

plassert. Det er ca. 9 km til Hønefoss sentrum, 8 km til Sundvollen, og ca 6 km til Steinssletta og

bussforbindelser til Oslo/H6nefoss. Når den nye Sundvollen stasjon kommer vil presset på Äsa som

bosted helt opplagt Øke. I tillegg mener vi at Åsa må kobles med Steinsletta med en god

gang/sykkelvei. Det vil både BjØre det mulig å pendle med sykkel, samt bedre forholdene for

tursyklister.

Dersom befolkningsgrunnlaget Økes kan det også gi grunnlag for bedre kollektivtransport på sikt.

Energi:

Äsa bygda har store mulighetertil å bliet plussenergisamfunn, dvs. at de produserer mere energienn

de bruker.

Vannkraft: Allerede i dag finnes det et vannkraftverk i Âsa som leverer strøm.

Solenergi: Äsa ligger åpent og solrikt til og vil kunne bruke solenergi vår, sommer og hgst, enten i

form av solfangere som leverer varmt vann, eller som solceller som produserer strøm som kan

leveres til nettet.

Ved/biomasse: Äsa har rikelig med skogsarealer, og mange produserer allerede nå ved for salg.
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Mat/jordbruk:

Området består av en rekke små- og mellomstore bruk. Asalandskapet preges av de åpne

jordbruksarealene og skogkledde åser. Det er viktig at jorda holdes i hevd, og at eksisterende gårder

opprettholder sin produksjon. Jorda vernes og det foreslås en del andre muligheter for gårdsbruk, og

for bruk av mindre jordteiger som er lite drivverdige på sikt (se under punkt 4). Maten utgjØr rundt

50% av vårt økologiske fotavtrykk, så dersom Åsabygda kan øke produksjonen av matvarer som frukt,

grønnsaker, bær, honning, kjøtt mm. så betyr det mye i bærekraft sammenheng. Dersom det

produseres mere mat lokalt kan det skapes grunnlag for et lokalt marked som selger produktene, og

butikken kan tilby lokale produkter.

Bygg/boliger:

Nye bygg og boliger i Åsa bør være sunne, miljøvennlige hus, som er plussenergihus, og som kan

bygges av tre, kanskje til og med lokalt produsert virke for noen deler.

Landskap og biologisk mangfold

Strategien med å verne om skogsåser, strandsonen, og jorda gir gode vilkår for å beholde biologisk

mangfold. En åpen bebyggelsesstruktur med mindre boliger og større hager gir også et godt grunnlag

for Økt biologisk mangfold. Det kan stilles krav til Blå Grønn Faktor (BGF) slik at eventuelt nye arealer

skal vise at de øker denne faktoren. Det må dessuten legges til rette for lokalt overvannsdisponering

(LOD) slik at overflatevann håndteres på en god måte.

Det sosiale livet:

En viktig del av planen er å skape tilbud for flere aldersgrupper. Ã styrke skolen og barnehagen gir

gode tilbud for barn og unge. Plass til eldreboliger/omsorgsboliger i sentrum kanskje med en kafe

kan være et fint tilbud for eldre aldersgrupper. Å åpne for mindre leiligheter i2Tt 4 mannsboliger vil

også kunne være et godt tilbud for unge nyetablerere og eldre som ønsker seg mindre bolig. Ã lage et

sentrum, eller tettsted vil også gi muligheter for å skape møteplasser og et sted for lokale

arrangementer som markedsdag, L7 mai feirîng ol.

Fol kehelseperspektivet

Folk søker sammenheng i tilværelsen. Sammenheng kan beskrives som håndterbarhet, begripelighet

og mening. At omgivelsene er håndterbare betyr at mennesker med funksjonshemninger kan ta seg

frem og at folk flest velger å gå fremfor å ta bil. Begripelighet handler om å tolke og forstå

omgivelsene, at de er forutsigbare. Mening betyr at omgivelsene oppfyller forventningene om

stedskvalitet og det liv man ønsker å leve.

Folkehelse handler også om å sette folk i stand til å motivere til fysisk aktivitet, sosiale relasjoner, en

følelse av frihet. I ytterste konsekvens kan omgivelsene styrke menneskers mestringstro. Planlegging

må ha et motiv. Motivet kan være at folk får bedre helse av å leve i omgivelser tilrettelagt for

bevegelse og sosiale relasjoner. Planen for Âsa skal utvikle disse tankene videre.
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Rekreasjon:

I miljøsammenheng snakker man ofte om <rebound effekten> nemlig at man sparer så mye penger

på lavenergibygg ol. At man bruker de pengene på for eksempel en reise til syden. Slik at alle

energien man opprinnelig sparte spises opp av Økt reising. Et viktig tiltak for å motvirke dette er å ha

gode lokale rekreasjonstilbud. I Åsa er det rikelige muligheter:

Turgåing. Det er et fantastisk nettverk av turveier og stier i Âsa, som nå er kartlagt av den

lokale turgruppa. Det er mange morsomme severdigheter som kan være turmå1, som

Mørkgonga og Kjerratten

Sykkel. Her er det muligheter for alle typer syklister. Steinsfjorden rundt for de som vil sykle

på veien. Gode stier og skogsveier for terrengsyklister. Dersom forslaget med lokale veier

som opprustes til gang- og sykkelveier så vil disse også gi @kte muligheter for barn, unge og

mindre spreke i nærmiljøet.

Vannsport: bading i fjorden, fiske, både kreps og fisk, kajakk og kano og elbåt.

Luftsport: Området rundt Steinsfjorden gir ypperlige forhold for luftsport, seilfly bruker isen

om vinteren, paraglidere har flere utgangspunkt i åsene over fjorden. I tillegg benyttes Âsa til

flere andre typer "actionsport" som utøves i området.

Ridning: Det er allerede en stall i Åsa, og flere som driver med hest, med flotte forhold for tur
ridning.

Malerkurs: Landskapet i Âsa er vakker og dramatisk, og kunne være et fantastisk sted for
malerkurs. Det er allerede mange kunstnere som har bosatt seg i Åsa, kanskje nettopp av den

grunn?

Ski og skøyter vinterstid: det er når det er sne et utmerket skiløypenett som går over jordene

og opp i marka. I tillegg er fjorden et flott vinters rekreasjonsområde hvis/når det fryser om

vinteren.

Økonomi:

Mange av tiltakene som er foreslått har til hensikt å styrke lokalt næringsliv og bygdesamfunnet.

Gjennom å øke antall beboere gis mulighet til å styrke virksomheter i nærområdet. økt lokal

produksjon kan lettere selges lokalt. Gjennom å skape en næringshage, kulturnæringsbygg el.l. kan

små enmanns foretak få et arbeidsfellesskap til gjensidig nytte og glede.
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7. Langsom vekst på Åsas premisser.

Åsa bestemmer føringer - grunneier bestemmer når og om!

Planens målsetting er å legge føringer for en fremtidig utvikling iÂsa. Planen legger opp tilen
maksimal ramme for bebyggelse, noe som nødvendigvis vil foregå over mange år. Slik sett har Âsa

som lokalsamfunn og gjennom den påbegynte prosessen lagt fpringene for en fremtidig mulig

utvikling. lmidlertid vil tempo for gjennomfqring bestemmes av grunneiers ønske og vilje til å utvikle

sin eiendom, og markedets behov/interesse for tomter. Med mindre det gjøres noen andre juridiske

eller planmessige grep så vil utviklingen i stor grad styres av grunneierne i Äsa.

Økonomiske og juridiske utfordringer i planen

Det vil være behov for å utvikle noe felles infrastruktur i form av gang/sykkelveier, gater, torg/park

ol. Hvordan disse utgiftene skal fordeles må vurderes. Det finnes forskjellige metoder som

utbyggingsavtaler, og urbant jordskifte men disse må forankres ¡ et planverktøy.

Det kan også virke urettferdig at noen eiendommer får mye utbygging og andre ingenting, og at noen

arealer skal betjene utbyggingen uten å få en del av fortjenesten. Det bør derfor absolutt vurderes

mulige modeller for å skape rettferdige løsninger som oppleves å komme hele bygda til gode.

Kommunen ønsker å innlemme disse prinsippene i kommuneplanen. Det bør kanskje vurderes om

ikke det hadde vært hensiktsmessig å lage en områdeplan eller kommunedelplan som kan legge de

viktigeste føringene for Äsa, og forankre disse i et planverktøy.
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8. Åsa i Ringerike - konsekvenser og muligheter for regionen

En opprusting av lokalsamfunnet i Åsa til å bli mere bærekraftig kan også gi gode ringvirkninger for

Ringerike kommune. Dersom service og næring ikke opprustes lokalt vil dette måtte løses andre

steder, og det vil med stor sannsynlighet bety at eksisterende bebyggelse og beboere vil bare bli

mere avhengig av bilbasert transport.

En opprusting av lokalsamfunnet til å gi plass til flere beboere og muligheter for lokal

næringsetablering kan på sikt skape et bedre grunnlag for skole, annen lokal service og næring. Det

er i tillegg meget kort vei fra Åsa til både Hønefoss og Sundvollen, slik at beboere har tilgang til et

stort arbeidsmarked regionalt uten å måtte pendle langt med bil. Opprustingen av Åsa kan i tillegg

forbedre gang/sykkelvei forbindelsene, samt kanskje også kollektivtilbudet.

Mulige tiltak som kan gj6res i Äsa, for eksempel som gjenbruk av den gamle skolen, er å etablere en

næringshage eller kulturnæringssenter.

Næringshage:

Næringshage er et bygg som BjØres om til et kontorfellesskap for småbedrifter og foretak. Â samle

mindre virksomheter gir ofte gode synergieffekter og et bedre tilbud for små virksomheter som ellers

ville sittet alene med hjemmekontor, eller pendlet til nærmeste bysenter. Næringshager finnes det

mange eksempler på som i Dokka, og Hurdal.

Kulturnæringssenter:

Det er i flere kommuner etablert kulturnæringssenter som er et tilbud til kunstnere og kreative yrker

som har enpersons eller små virksomheter. Sentrene gir mulighet for kontorfellesskap, gjerne med

felles møtelokaler, kantine, toaletter mm.

Sentrene tar gjerne i bruk eldre bebyggelse som ikke lenger kan brukes til sitt formå1, og gjØr den om

til enkel standard arbeidslokaler som atelier, kontor ol. Eksempler er den nylig åpnede Glasslåven på

Granavollen, som er en ombygging av en eksisterende låve, Fabrikken på Lillehammer, som er en

fabrikk som er omgjort, Nesoddparken på Nesodden som er et gammelt sykhjem/asylmottak som er

ombygget.

Glasslåven på

Granovollen



Å bruke historien på Åsa - veien gardimellom (ring 3)

som kultur- og historievei

ldeverkstedet som ble gjennomført i Ãsa ijanuar 2016 dokumenterte at bygda har en rik kultur med

en bred historie som kan formidles på ulike måter. Forholdet til Krokskogen og eventyrene, vikingtid,

tØmmerdrift, landbrukstradisjoner, krepse- og fiskemiljøene har sitt potensiale.

Plansmia foreslår den ytre ringveien i Åsa, gardimellom, som en opplevelsestur med innhold som vil

invitere folk fra nabobygdene, H6nefoss og Osloområdet til bruk.

Äsahistorien bearbeides og formidles

Man kan allerede denne sommeren etablere noen stoppepunkter på denne ruta med enkle plakater

som forteller fra Åsahistorien. Kildegrunnlaget er stort, bl.a. i bøkene skrevet av lokalhistorikeren

Otto Frydenlund. Åsahistorien planlegges også presentert digitalt på nettet.

Åsq har attroksjoner på nosjonolt nivå

Stien for kunstopplevelser

Villsvin ov Solly Mathews fro "Stifor øye" på Fossnes

På Fossnes i Stokke kommune er det utviklet en sti for kunstopplevelser med verker av ti kunstnere

Prosjektet har mottatt betydelig støtte i de femten årene det har utviklet seg. Åsa har allerede

kunstnere som kunne delta i et slikt prosjekt i egen bygd.

Gjenåpning av butikken
Butikken ser det som fullt ut realistisk med en gjenåpning gjennom de planer som ligger i

prosjektbeskrivelsen
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Program for gjestekunstnere på Åsa

Artist in residence program

Âsa Vel og Åsa 2030 skal nå utrede muligheter til å invitere kunstnere, akademikere, kuratorer, og

alle slags kreative mennesker for en tid og gi mulighet for å være borte fra sitt vanlige miljø og

forpliktelser. De gir en tid for refleksjon, forskning, presentasjon og/eller produksjon. Slike

gjestebesøk fra kunstnere har vist seg å være svært g¡vende for de lokalsamfunn som tar i mot. Âsa

og regionens naturgitte forutsetninger vil være svært attraktivt i dette markedet.

Et globalt nettverk

Tilbudet er globalt og gir gjesten mulighet til å utforske sin praksis i et annet samfunn, møte nye

mennesker, bruke nye materialer og oppleve livet på et nytt sted.

Gjesteprogrammet for kunstnere er noen ganger innarbeidet i større institusjoner. Tiltakene kan

være en del av museer, universiteter, gallerier, studio, teatre, kunstnerdrevne mellomrom,

kommuner, statlige kontorer, og til og med festivaler. De kan være sesongbetont, kontinuerlige eller

være knyttet til en bestemt engangs hendelse. Gjesteprogrammene kan være i byrom, landsbyer,

containerskip og dypt i naturen. Hundrevis av slike muligheter og organisasjoner finnes over hele

verden.

Mange gjennomføringsmodeller

Det er ingen bestemt modell for gjennomføring og forventningene og kravene varierer. Forholdet

mellom de fastboende og verten er ofte en viktig del av et gjesteatelierprogram. Noen ganger blir

beboerne involvert i et fellesskap - gi presentasjoner, workshops, eller samarbeider med lokale

kunstnere eller allmennheten. Andre ganger, de er ganske tilbaketrukket, med god tid til å fokusere

og undersøke egen praksis.

Bostedsprogrammene har et bredt spekter av økonomiske modeller. I noen situasjoner, må

beboerne finansiere sitt eget opphold, finne finansiering og stØtte fra sine egne land og nettverk. Det

er også gjesteprogrammer som gir hele eller deler av de nødvendige finanser til inviterte gjester.

Nye kontakter knyttes

Mange ganger er slike besøk begynnelsen på lengre forhold. Beboere kommer ofte tilbake for å

fullføre et prosjekt de begynte, for å begynne et nytt samarbeid, eller delta i en utstilling eller et

workshop.

Kunstnere beriker Iokalmiljøet
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Gomleskolen kon somle en rekke oktiviteter

Det finnes lokaliteter allerede

Den gamle skolebygningen i Åsa vil være velegnet for et slikt tiltak. Kanskje kombinert med noen

ledige lokaliteter lenger opp mot Krokskogen. Dersom man realiserergammelskolen som en

næringshage vil det også være et m¡ljø som kan høste gev¡nster fra internasjonale kontakter.

Bygdetun med atelierer

Äsa er allerede et sted der kunstnere har funnet seg til rette. I skissen til utviklingsplanen er også

nevnt boliger med atelierdeler som en del av tunene.

25



Klipp fra pressen

]I YI ETENO 5

¡ rr¡ n t A¡rr Andrcr Lundcsga¡rd, lcd¡¡ I Å¡¡ Velvll hørc hva rrrnbygdln¡cnc vll mcd bygda rl.

V¡ l h a i n n spi l l om Åsas fram ti d
A¡eVcllnvlterer tll
workohop om hvordrn A¡e
rkalutvlkle¡qg Êemmot
2û30.

¡sp¡lt øo¡cAno
qenodegaßftlrhgbbd.no 916 52 o54

Workshop blir det både ons-
dagg og orsdag,20. ¡anuar pâ
Vegård skole.

- AndresLundesgaard, leder I
ÄsaVel, er enav drfukreftene I
prosJektet <Åsa mot 2o30D.

UllhrlÒor
Velforeningen invlterer byg-
defolket dl en ldédugnad.

(Det er umâtelig vlkdg med
lokal medvirkntng I proses-
sen Målet er å arbeide frarn
planer og førlnger som hele
bygda har et eierskap tilr sÉr
detblantannet i invitasjonen.

Erling Ok*enhaug, og Ame

Sødal vll være med $om res-
surspersoner pâ workshope-
nc.

Tanken er at innbyg,gere og
hg og forenlnger skal kunne
komrue med lnnspill tll hva
man len gløre for å styrke ut-
vlklingen av Äsa, og at man
kan ftl rued elernenterav dette
nâr arealdelen av kornrnune-
planen skal vedtas, bollg til
høsten.

Boområdar
e.åsa mot 2o3oE har en rekke
målseninger. De vll blant an-
net peke på mulige boligom-
råder og de ønsker å se på al-
tematfue løsninger for lnfra-
struktur som gang- og sykkel-
veler.

H\a som skal skJe med ve-
gård sþle er ogsâ et viktig
tema I Äsa, ogaltemativ bruk

av loknlene er nok noe av det
som vll bI ett opp I de to mø-
tene.

Rinqcrike kommune har tll-
budt.{sa velâ kjøpe den ned-
lqgte skolen for tre millioner
kronersorn cr Þkst.

Lundesgaard har tidlþere
sqgt til Ringerikes Blad at Ve-
gârd skole er veldþ lnteres-
sAnt ut fra perspektivet til
e,A,sa mot2O3OD.

Proslektet shl også ha fo-
kus pâ â trekke ny næring til
bygda samt å utvikle ekslste-
reqde nærlnger.

Äsa ønsker å e del i den ut-
vlkllngen Rlngerlke kommu-
ne forventer med en stor be-
folknlngsvekst når rry 816 og
Rlnq,ertkban en står khr.

Âä vel vlser til atÂsa har en
sentral plassering I forhold til
vel ogbane.

Ringerike Blad 12.01.20L6
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Alle steder
må ha et
tor8. Hvor
6kal torget I

Âsa være?

lålutoof
rrx.

8¡3¡lslTrtr Atdvllt tflfu old(ühåu6 ot ¡rld l¡kt am. ged¡ I t.r .l rtdl Polfil¡l I

^ú¡

o8 lkù t¡rit lodr n¡$nnY.d ftt&n

e re t fa n tasti sk sted
n aktivist skalfå fart på Åsa

AkrMstEdftUokken-
h¡u8og¡rHtcktl¡¡e
ssd¡tmncÄ¡¡orcn
ukþntperleog harct
rtort potensl¡l iolut-
vtknuC.

Ringerike Blad 1 8.01 .20L6
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N YH ETER. 5

;
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'{¡ di

HvordanskalÅsaseuti
2O3o? I morgen samles bygda
til folkemøte, ogsnart
leveres rapport til RÍngerike
komnrune.

ELIN HARSTAD IVERSEH
el in.häffad.lveræn @rlngblad.no

safolket har meninger
om utviklingen av byg-
da si. Nå vil de overbe-

vise politikerne om at Åsa må
inn i kommuneplanen for zotZ

I forrige uke møttes enga-
sjerte innbyggere ril felles idé-
d ugnad kalt plansmie. Resulta-
tetav dette skal presenteres på
folkemøtet i morgen på SteÍns-
lorden skole (tidligere Vegård
skole).

Erling Okkenhaug er en av
tilretteleggerne for plansrnia

F ol kem ø te om fram ti d en s Åsa
sammen med to arkitekter,
IIan har erfaring fra uwiklings-
arbeid en rekke andre steder i
landet, og er imponert over en-
gasjementet iÄsa.

llvanligtHliguüe
- Dette er virkelþ ei bygd med
bevissthet rundt seg selv. Det
de har fått til med skolen er er
eksempel på det, sier Okken-
haug.

IIan mener det er uvanlig at
et lite sted som Ása er så i for-
kant av uwiklingen av sitt eget
samfunn.

- Dette vil være et pressom-
råde frarnover. Når utbyggerne
kommer, er det viktig at man
har bestemt seg_for noen prin-
sipper for hva Åsa skal være,
påpeker okkenhaug.

Et hovedprinsipp i Åsa er at

man heller ønsker flere små ut-
byggere enn store aktører. Det
skal bygges langs eksisterende
veie¡ med fortetting rundt
skoleområdet og butikken. Der
foreslås også å bygge grender
rned selvdyrking, såkake øko
grender, for å ivareta dyrkb.,
jord.

På egne prembsel
- Hele formålet med plansmie
er å vise hvordan Asa kan ut-
vikles på .Ãsas egne premisse¡
slik at man kan være i forkant
av eventuelle utbyggere som
kornmer, sier Okkenhaug.

Skisser og rapport fra plan-
smia skal leveres til Ringerike
komnune og behandles i for-
mannskapet 21. juni. Da får po-
litikerne se resultrtet av byg-
defolkets utviklingsarbeid.
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