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Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for 
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Arkivsaksnr.: 16/4592-132   Arkiv: PLN 424  

 

Interpellasjon -Arnfinn Baksvær (AP) - Innløsing av boligeiendommer 

Nedre Kilemoen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 
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Arkivsaksnr.: 18/1256-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapport februar 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/18 Formannskapet 24.04.2018 

36/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport februar 2018 tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2018 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 19,1 mill. kroner. Det er budsjettert med et «overskudd» i 

år på 32,3 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik 

årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 13 mill. kroner. 

Sykefraværet i hittil i år (februar) viser en negativ trend i forhold til slutten av 2017, men det 

kan skyldes stort fravær på grunn av influensa i 2018.  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av 

disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen 

innenfor drift og investering. 

 

Rådmannens vurdering 

Så tidlig på året vil det alltid være en viss spenning til hva 2018 vil by på av uventede 

hendelser. Så langt har vinteren gitt merkostnader til brøyting og energi innenfor sektor 

Samfunn, men også Helse og omsorg har økte kostnader til ny turnus som innføres i april, og 

til de mindre institusjonene som har krevende pasienter.  

 

Skatteinngangen er på budsjett på starten av året, vi forventer ikke at den blir like god som i 

2017.  

 

Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene iverksette tiltak som gjør det mulig for 

sektorene å holde sine budsjettrammer. Ved behov for justeringer i budsjettet vil rådmannen 

legge dette frem til politisk behandling i forbindelse med tertialrapportene. Skulle det være 



  Sak 36/18 

 

 Side 6 av 61   

 

behov for å foreta ekstraordinære justeringer i tjenesteproduksjonen vil det bli lagt frem 

fortløpende til politisk behandling.  

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport februar 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/1254-1   Arkiv: 210  

 

Regnskap 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/18 Formannskapet 24.04.2018 

37/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2017 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 37 072 460,84  

avsettes slik: kr 6 493 289,40 til disposisjonsfond, kr 11 590 267,74 til å opprettholde 

realkapitalen i Fossefondet, kr 96 840,14 til bufferfond i Fossefondet og kr 20 000 000,00 til 

ubundet investeringsfond 

3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2017 godkjennes.   

4. Rådmannens årsberetning for 2017 godkjennes.  

5. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til orientering 

6. Årsbudsjett for 2018 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 

 

 

 Sammendrag 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 70 165 989,44 

Driftsregnskapet for 2017 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 37 

072 460,84. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.  

 

Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et 

tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2017. Det regnskapsmessige 

mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond og til ubundet investeringfond for å 

finansiere egenkapitalinnskudd til KLP.  

 

Innledning / bakgrunn 

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og  

regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner  

og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.  

 

Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.  

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året, og skal omtale viktige 

hendelser samt gi en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet.  
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Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for 

oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. Det blir i 

tillegg lagt fram sak hvor det er rapportert på mål i Handlingsprogram 2017-2020. Det er 

framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 66,1 

millioner kroner. Det er overført 1 million kroner til investeringsregnskapet. Etter overføring til 

investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et regnskapsmessig 

mindreforbruk i 2017 på 37,1 millioner kroner.  

 

Året 2017 viser et godt økonomisk resultat for Ringerike kommune som for mange andre 

kommuner. Det har vært et år hvor usikre momenter som pensjonsutgifter, skatteinntekt og 

skatteutjevning har slått positivt ut i forhold til både budsjett og prognose. Selv om 2017 har 

vært et godt år økonomisk så har det også vært krevende. Vi har hatt utgifter til kostnader ved 

Hønen gård til opphold for brukere fra opprinnelig andre kommuner, og gitt bidrag til veibru 

og kryssløsning ved Ringmoen. De største avvikene mot budsjett finner vi under avsetninger 

og overføringer (11,7 millioner kroner) og skatt og rammetilskudd (23,4 millioner kroner). 

 

Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert arbeidsgiveravgift 

har i 2017 vært på 149 millioner kroner.  

Driftsinntektene økte med 3,8 % i 2017, mens driftsutgiftene ble økt med 4,6 %.  

 

Økonomiske forhold 

Økonomisk hovedfokus de siste årene for Ringerike kommune har vært å skape rom for de 

nødvendige investeringene i infrastruktur som må gjennomføres. Driften er redusert, og det er 

stort fokus på å holde budsjetter i tjenestene. Handlefriheten har økt ved at kommunen nå har 

ett disposisjonsfond på 164,5 millioner kroner dersom rådmannens forslag til vedtak blir fulgt. 

Det vil i så fall utgjøre 7,3 % av driftsinntektene i 2017. Det anbefales at kommunen har ett 

disposisjonsfond på 10% av driftsinntektene, for Ringerike kommune vil det utgjøre opp mot 

225 millioner kroner. 

 

Avkastningen til Fossefondet ble høyere enn konsumprisindeksen og jfr finansreglementets 

punkt 4.3 skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å sette av 

beløpet til «Fossefondet - realkapital» som er klassifisert som disposisjonsfond i 

driftsregnskapet. 

 

Rådmannens vurdering 

2017 har også vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, noe som har gitt gode resultater. 

Ringerike kommune har på Kommunebarometeret for 2018 (foreløpige tall) klatret 45 plasser 

til plass 219. Dette skyldes i hovedsak forbedring for nøkkeltall for pleie og omsorg og skole. 

 

Også i 2018 og årene framover vil Ringerike kommune måtte tilpasse utgiftene til inntektene 

samt ta høyde for økte finanskostnader i forbindelse med investeringer. Vi ser også at det 

oppstår utgifter som kommunen må dekke som følge av pålegg fra Fylkesmannen eller vedtak i 

Stortinget hvor finansieringen av vedtaket er ukjent eller kommer på ett sent tidspunkt i 

forhold til gjennomføring. Vi anser likevel at vi har god økonomistyring, og har fleksibilitet til å 

ta uforutsette hendelser. 
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Rådmannen vil understreke viktigheten av å fortsatt arbeide for å skape et økonomisk 

handlingsrom som gjør Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske 

svingninger både på inntekts- og utgiftssiden, samt økte finanskostnader i forbindelse med 

investeringsprogrammet. 

 

Vedlegg 

1. Regnskap 2017 

2. Årsberetning 2017 

3. Revisjonsberetning regnskap 2017  

4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2017 - ettersendes 

5. Årsrapport 2017 – legges fram i møtet 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/690-4   Arkiv: 203 &58  

 

Kontrollrapport 2017 - skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike 

kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/18 Formannskapet 24.04.2018 

38/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til 

orientering 

 

 

  

 

Rådmannens vurdering 

Rapporten viser at skatteoppkreverfunksjonen driftes i samsvar med gjeldende regelverk. 

Innkrevingsresultater er for 2017 svær nær måloppnåelse, og i enkelte tilfeller også bedre enn 

målene.  

 

Likevel er det fortsatt rom for ytterligere forbedringer både faglig og på måloppnåelsen. 

 

 

Vedlegg 

Skatteoppkreverenfunkjonen 2017 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Ringerike kommune.PDF 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/1382-3   Arkiv: 243 M70  

 

Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg - Tyristrand 

Kirke  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/18 Formannskapet 24.04.2018 

39/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kirkelige fellesråd gis tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarsling i Tyristrand kirke 

kr. 1 960 000. 

Finansieringen av tilskuddet vedtas i 1. tertialrapport 2018.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har ansvar for å finansiere investeringer i kommunens kirkebygg. Selv om 

dette er tilskudd, kan dette tilskuddet finansieres ved låneopptak. Det er Ringerike kirkelige 

fellesråd som gjennomfører investeringene. 

 

Ved en inkurie, ble ikke vedtatt investering til sprinkleranlegg og brannvarsling til Tyristrand 

kirke videreført fra 2016-budsjettet til 2017- og 2018-budsjettene. 

 

Tilskuddet er derfor ikke en del av vedtatt Handlingsprogram for 2018-2021, og ikke med i 

vedtatt låneramme for 2018. 

 

På grunn av manglende kapasitet, har det ikke vært mulig å gjennomføre investeringen før nå i 

2018.  

 

En grundig anbudsprosess er gjennomført av RKF, hvor pristilbudene er betydelig tatt ned i 

forhold til de første tilbudene som kom inn. 

 

Underveis i prosessen har det blitt gitt pålegg om sprinkling også av kjelleren. Dette medfører 

at kostnaden for anlegget er økt fra opprinnelig kostnadsanslag på kr 1 400 000, til  

kr 1 960 000 i gjennomført anbudsprosess. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen beklager at tilskudd til investering i sprinkler- og brannvarslingsanlegg ikke ble tatt 

med inn i budsjettprosessenen for 2017 og 2018. 

Rådmannen anbefaler at tilskuddet vedtas, slik at Tyristrand kirke har ett tilfredsstillende 

sprinkler – og brannvarslingsanlegg. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 14/1312-77   Arkiv: PROS 15008  

 

Kjøp av eiendom i forbindelse med overføring av KUR til Monserud  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/18 Formannskapet 24.04.2018 

40/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 100 m2
 til tomt til nytt minirenseanlegg på 

Bekkatomtbakken, som erstatning for eksisterende KUR anlegg.  

 

2. Ringerike kommune betaler 30 000,- kroner (tretti tusen) som en erstatning for KUR anlegg 

avtalen som var på 1500 kr/år multiplisert med 20 år.  

 

3. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommen, 

saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt 

tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 15008. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Nytt minirenseanlegg på Bekkatomtbakken i Åsa er en del av prosjektet med sanering av KUR 

anleggene i Åsa. På 3 steder er avstanden for stor, slik at det er mest hensiktsmessig å bygge 

minirenseanlegg, framfor å føre avløpet til Monserud. På de to andre stedene skal 

minirenseanlegget ligge midt i hagen til grunneieren, slik at kjøp av eiendommen ikke vil være 

naturlig eller ønskelig. På Bekkatomtbakken ligger anlegget for seg selv og grunneier ønsker å 

selge arealet til Ringerike kommune.  

Minirenseanlegget er plassert på gnr. 12 bnr.7. 

Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidig utslipp vil holde dagens utslippskrav. 

 

 

Ringerike kommune ønsker altså å kjøpe tomt: 

1. Gnr/bnr: 12/7: 30 000,- NOK. 
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Innledning / bakgrunn 

Bakgrunnen for sanering av KUR anleggene i Åsa er at de ikke tilfredsstilte kravene til utslipp 

og dermed måtte det velges en ny løsning. Nytt minirenseanlegg på Bekkatomtbakken gjør at 

utslippskravene overholdes. I tillegg skal det etableres 5 pumpestasjoner for å kunne overføre 

avløpet fra KUR anleggene fra Åsa til Monserud.  

 

 

 

 

Økonomiske forhold 

 
Prosjektets totale kostnader er på 69 mill. Kjøp av denne eiendommen utgjør 30 000 NOK. 

Dette er derfor en liten del av prosjektets totale kostnad og samtidig en nødvendig kostnad 

dersom prosjektet skal gjennomføres.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at det kjøpes grunn for minirenseanlegg på Bekkatomtbakken, og grunn 

til pumpestasjon på henholdvis Bakåsen og Framdal til en totalkostnad på 211 100 NOK. 

 

 

Vedlegg 

Kjøpekontrakt Bekkatomtbakken 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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Arkivsaksnr.: 18/251-20   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - Protokoll 04/18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr 04/18 tas til orientering. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.18 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  42/18 

Side 16 av 61   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/1243-1   Arkiv: 037  

 

Eierstyring Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS Rapport etter 

gjennomført eierskapskontroll 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

55/18 Formannskapet 24.04.2018 

42/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyrett tar saken til orientering 

2. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og 

selskapet. 

3. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018. 

4. Kontrollutvalget bes undersøke mer under betegnelsen «andre forhold» og legge dette 

frem som sak for KS i løpet av høsten 2018. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Buskerud Kommunerevisjon I KS har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Ringerike og Hole 

kommune giennomført eierskapskontroll knyttet til Ringeriksbadet I KS, med følgende 

problemstillinger: 

1. Utøves eierskapet i Ringeriksbadet IKS i samsvar med etablerte noÍner for god eierstyring? 

2. Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets 

aktiviteter er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer? 

Revisjonens funn følger av vedlagte rapport m/sammendrag. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerikesbadet IKS eies av Hole og Ringerike kommune med 50% eierandel hver. Som det 

framgår av rapporten har revisjonen gjort betydelige observasjoner av en praksis som ikke er i 

samsvar med god og aktiv eierstyring av selskapet. Dette forhold har vedvart siden selskapet 

ble etablert, da Eierkommunenes ambisjoner var et relativt passivt eierskap. 
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Det har den senere tid, i samarbeid med eierne vært gjort en rekke endringer i driften. 

Driftsavtalen med «management-selskapet» er sagt opp, og Ringeriksbadet IKS har nå selv 

overtatt arbeidsgiveransvaret både i forhold til daglig leder og ansatte ved badeanlegget. 

 Kontakten med eierne, både politisk og administrativt er langt tettere enn før. En rekke 

avklaringer og presiseringer i forhold til problemstillinger rapporten tar opp, vil bli gjort i 2018 

 

Vedlegg 

 Buskerud Kommunerevisjon IKS, - rapport etter gjennomført eierskapskontroll 

 Behandling i Kntrollutvalget 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/1249-1   Arkiv: 221  

 

Rapport - vurdering av spørsrnål knyttet til momskompensasjon  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/18 Formannskapet 24.04.2018 

43/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av Rådmannen. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Kontrollutvalget vedtok, etter henvendelse fra formannskapet i Ringerike kommune, å be 

Buskerud Kommunerevisjon IKS vurdere spørsmål knyttet til momskompensasjon for 

Ringerikebadet IKS. 

 

Problemstilling og konklusjoner er nøye beskrevet i vedlagte rapport fra revisjonen av 18/2-18. 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra dreiningen av Skatteetatens tolkning på området de siste årene, med de påfølgende 

konsekvenser dette har hatt i andre saker, vil rådmannen gjennom styret og representantskapet 

påse at de anbefalinger som rapporten konkluderer med blir fulgt opp. 

 

Vedlegg 

 Vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon ved Ringeriksbadet IKS, - 

rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS. 

 Kontrollutvalgets vedtak vedr ovenfornevnte rapport 

 

Ringerike kommune, 05.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/901-1   Arkiv: 151  

 

Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/18 Formannskapet 24.04.2018 

44/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1.  Netto mindreforbruk 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter overføres til 2018, til sammen kr 82 

468 694, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.  

2.  Mer- og mindreforbruket på prosjektene i tabell 2, til sammen kr 320 428, overføres ikke. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunens investeringer styres som prosjekter. Investeringsregnskapet skiller seg fra 

investeringsprosjekter i den forstand at investeringsregnskapet avsluttes årlig mens prosjekter ofte 

løper over flere år. Investeringsprosjekter som løper over flere år, må av den grunn tas inn i 

investeringsbudsjettet kun med den delen av prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettår. 

 

Et prosjektregnskap og årsregnskapet for investeringer har forskjellige formål og vil derfor gi ulik 

informasjon. Prosjektregnskapet viser påløpt hittil og sammenholdes mot prosjektets totale 

kostnadsramme, mens investeringsregnskapet skal vise regnskap (hittil) i år sammenlignet mot 

årsbudsjettet.  

 

Ved avvik mellom planlagt og reell fremdrift er det behov for overføring av budsjettmidler fra et år 

til et annet. Overføring av ubenyttede investeringsmidler er nødvendig for å sørge for kontinuitet i 

prosjektgjennomføringer og sikre totalbevilgningen i prosjektet. I tillegg må merforbruket overføres 

på løpende prosjekter for å unngå utilsiktede bevilgningsøkninger. 

 

Det foreslås også å overføre mindreforbruk og merforbruk på de fleste prosjektene som ble 

ferdigstilte i 2017. Disse ferdigstilte prosjektene skal sluttrapporteres med forslag til enten 

disponering av et mindreforbruk eller inndekning av et merforbruk. Et sluttregnskap skal vise 

utgifter påløpt i prosjektet og avviksrapportering i forhold til justert kostnadsramme. Et 

sluttregnskap kan også gi informasjon om prosjektspesifikk finansiering.  

 

Rådmannen har i henhold til økonomireglementet fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler 

fra et år til et annet, se økonomireglementets punkt 5.2.3 Fullmakter til rådmannen. Prosjektenes 
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totalbudsjett endres ikke. Overføringen dreier seg kun om å flytte ubrukte midler og overforbruk til 

et nytt år.  

 

I henhold til punkt 5.2 i økonomireglementet kan ikke rådmannens fullmakt brukes til å endre 

budsjettet i strid med de prioriteringer eller føringer som kommunestyret har lagt til grunn i 

budsjettvedtaket. Det er derfor sørget for at ubrukte investeringsmidler overføres prosjekt for 

prosjekt uten endringer av noe slag.  

 

Tabell 1 nedenfor viser forslag om overføring av investeringsmidler til 2018 på løpende og 

ferdigstilte prosjekter og tabell 2 viser forslag til investeringsmidler som ikke overføres. 
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Tabell 1 - Overføring av netto mindreforbruk fra 2017 til 2018

Prosjekt Prosjektnavn

Reg. budsjett 

2017

 Regnskap 

2017 

 Mindre-/ 

merforbruk 2017 

0040 EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ) 7 494 395        5 066 988        2 427 407            

0041 EF - NYTT INVENTAR SKOLER 6 263 926        6 423 706        -159 780              

0061 EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER 1 685 589        1 452 135        233 454               

0063 EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER 909 948           701 022           208 926               

0080 EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG 1 898 389        835 531           1 062 858            

0105 EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården -                    96 352             -96 352                

0115 EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ) 2 575 011        1 863 759        711 252               

0247 EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER 614 300           -                    614 300               

0250 EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj) 1 800 000        1 251 168        548 832               

0401 Aktivitetspark Livbanen -                    6 000                -6 000                  

0500 BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY 3 037 907        3 114 753        -76 846                

0501 MASKINPARK 3 201 088        3 547 386        -346 298              

0700 DATAUTSTYR 5 062 112        5 631 587        -569 475              

0710 HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 6 908 997        4 445 007        2 463 990            

0720 Helse - Inventar/medisinsk utstyr 2 172 794        1 968 523        204 271               

0751 IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN 3 371 098        2 863 564        507 534               

10001 Ullerål skole med idrettshall 24 594 752      27 088 583      -2 493 831          

10003 SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING 3 034 923        4 248 472        -1 213 549          

10004 Benterud skole 119 987 321   111 484 588   8 502 733            

10006 Heradsbygda omsorgssenter 8 416 254        6 138 022        2 278 232            

10007 Hov vest omsorgsboliger 1 000 700        273 336           727 364               

10008 Hov øst omsorgsboliger 1 072 087        826 862           245 225               

10015 NY LEGEVAKT 996 818           466 756           530 062               

10016 AUSTJORD DAGSENTER OMBYGGING -6 189 096       -6 028 090       -161 006              

10017 BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL 8 187 300        7 578 116        609 184               

10018 BIBRANNSTASJON SOKNA 4 407 050        530 605           3 876 445            

10020 RØSHOLMSTRANDA REHABILITERING 710 148           1 388 471        -678 323              

10021 HJELPEMIDDELLAGER 9 699 247        10 078 941      -379 694              

10026 Oppgradering Veienmarka ungdomsskole 5 000 000        5 287 593        -287 593              

10027 Nes skole ny barneskolefløy 350 000           4 950                345 050               

10028 Fossveien 7-9 AS -                    1 154 211        -1 154 211          

14000 Samferdsel -                    2 427 305        -2 427 305          

14013 Forsterking Hen - Skårflogan 10 000 000      8 700 983        1 299 017            

14015 Trygg skolevei Benterud skole -                    894 823           -894 823              

17001 EF - Soveareal barnehage 1 100 000        151 213           948 787               

19300 VPI - Kommunale veier, gatelys, park og idrett (budsj) 11 731 056      10 434 662      1 296 394            

19302 VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER 11 952 847      8 139 119        3 813 728            

19402 VPI - Sykkelbysatsing 1 000 000        -433 595          1 433 595            

19403 VPI - Sentrumspassasjen 1 500 000        64 427             1 435 573            

15003 RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL 278 461           728 415           -449 954              

15004 VANNVERK NES I ÅDAL 23 936 276      22 999 537      936 739               

15005 SOKNA VANNVERK 2 947 293        4 245 046        -1 297 753          

15006 RINGERIKE VANNVERK 65 816 102      56 286 863      9 529 239            

15007 NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP 3 909 219        2 536 895        1 372 324            

15008 OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD 8 830 660        3 229 558        5 601 102            

15012 SANERING NYMOEN - HEN 4 801 059        3 559 240        1 241 819            

15013 Monserud renseanlegg 137 167 166   91 175 759      45 991 407         

15014 SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2 539 384           78 977             460 407               

15022 Byporten - rundkjøring og VA-anlegg -                    2 627 923        -2 627 923          

15023 HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING 376 017           1 140 824        -764 807              

15024 BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER 1 666 256        393 393           1 272 863            

15033 HSN CAMPUS BRANNVANN VA -2 787 886       -                    -2 787 886          

19001 Utskifting vannledninger 2017 4 000 000        4 901 299        -901 299              

19101 Utskifting avløpsledninger 2017 5 200 000        5 686 711        -486 711              

Sum 522 226 968   439 758 274   82 468 694          
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Tabell 2 Ingen overføring

Prosjekt Prosjektnavn

Reg. budsjett 

2017

 Regnskap 

2017 

 Mindre-/ 

merforbruk 

2017  Kommentarer 

0104 EF - SELVBETJENTE BIBLIOTEK -                    156 556            -156 556          

dekkes av ubrukt bev. 2016 på 0104 

som ikke ble overført til 2017

0113 EF - VARME HAUGSBYGD/VANG SKOLER 5 001 530        4 811 867        189 663            

ferdigstilt, mindreforbruk salderes 

mot 0252

0114 EF - VARMESYSTEM PÅ RÅDHUSET 820 281            803 748            16 533              

ferdigstilt, mindreforbruk salderes 

mot 0252

0141 FELLESRÅDET - KIRKEBYGG                     850 000            850 260            -260                  

årlig bev.vedtak og utbet. basert på 

faktiske påløpte inv.utgifter 

kirkebygg (selv om 2017 var en 

forskuddsbetaling), dvs. ingen 

overføring av ubrukte midler

0252 EF - KJØP AV HVELVEN 85 UNDERETASJEN -                    193 570            -193 570          

kjøpt i 2016, dokumentavgift i 2017, 

merforbruket salderes mot 0113 og 

0114

0254 EF - Motorikkbane ved Nes skole 650 000            630 564            19 436              

spillemiddelprosjekt ferdigstilt i 

2017, spillemiddelsøknad er sendt

0798 Parkeringsautomater ombygging 800 000            798 639            1 361                lite mindreforbruk - salderes

10025 Garantisaker Bygg -                    5 150                -5 150               lite merforbruk - salderes

15017 BRUTORGET OG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA -                    144 062            -144 062          merforbruket salderes mot 15029

15029 Kjelstad Klekkenhagen utb.avtale 2 989 000        2 376 602        612 398            

ferdig, noe av mindreforbruket 

salderes mot 15017, resten trekkes 

inn

15034 GARANTISAKER VAR -                    19 365              -19 365            lite merforbruk - salderes

Sum 11 110 811      10 790 383      320 428             
 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler på inntil 130 millioner kroner. 

Rådmannen anbefaler at netto mindreforbruk i 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter i tabell 1 

overføres til 2018, totalt nesten 82,5 millioner kroner. 

Videre vil rådmannen fremme sak om følgende prosjekter: 

 Prosjekt 14000 Samferdsel – rekkefølgebestemmelser Hønefoss Arena 

 Prosjekt 15005 Sokna vannverk –  

 Prosjekt 15022 – Byporten rundkjøring og VA-anlegg 

 Prosjekt 15033 HSN Campus Brannvann VA 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 
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saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 18/714-1   Arkiv: 023 &13  

 

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 

fylkeskommunene  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/18 Formannskapet 24.04.2018 

45/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vil gi honnør til ekspertutvalget for valg av retningslinjer som er lagt til 

grunn for vurderingene. 

2. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere 

ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og 

næringslivet.  

3. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og 

virkemidler for samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til 

oppgaveoverføring, og mener disse vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling 

i regionen. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle 

fylkesdemokratiet.  

4. Kommunestyret ser at mange kommuner i Norge fortsatt er for små til på egenhånd å 

kunne håndtere mange av de oppgavene som nå foreslås overført fylkeskommunen. 

Kommunestyret ser også at en vurdering av om enkelte oppgaver kunne vært overført 

direkte ned til den enkelte kommune, ikke inngår i utvalgets mandat.  

Enkelte områder burde likevel vært vurdert overført direkte til kommunen, f.eks. 

folkehelsearbeidet. Det er i kommunene dette arbeidet utvikles og utføres. Dette gjelder 

også i forhold til kompetanse. Ingen er tjent med at oppgaver legges rent midlertidig til 

fylkeskommunen, for så å videreføres til kommunen. 

5. Mange tilskuddsordninger oppleves i dag som svært ressurskrevende, både for staten 

og for kommunene. Det er viktig at fylkeskommunen gjennom sin kunnskap om 

kommunene ikke etablerer like krevende øvelser for utløsing og bruk av tilskudd til 

lokale tiltak. 
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Innledning / bakgrunn 

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–2016)) ba 

Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skulle foreslå ytterligere oppgaver til 

fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter at Stortinget hadde 

vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.  

Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt 

nivå. Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer 

brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere og 

næringsliv. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interessenter skal få 

anledning til å vurdere helheten i utvalgets forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender derfor rapporten fra ekspertutvalget på 

høring. 

 

Beskrivelse av saken 

Utvalget har vurdert oppgaver og ansvar for de nye fylkeskommunene etter regionreformen 

som kan/skal delegeres fra staten, etter følgende fem retningslinjer: 

1. Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som 

nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning  

2. Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave, 

skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere utgiftene til 

oppgaveløsningen  

3. Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til folke-

valgte organer  

4. Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har store 

kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan  

5. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør 

være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et nasjonalt 

helhetsgrep for god oppgaveløsning  

Generalistkommuneprinsippet er lagt til grunn for arbeidet, samt at oppgavefordelingen bør 

ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse og nasjonale mål. 

Utvalget er enig med flertallet i Stortinget i at oppgavefordelingen må endres for å løse grunn-

leggende samfunnsutfordringer landet står overfor på en bedre måte enn i dag. Utgangs-

punktet for utvalgets vurderinger er derfor at overføring av oppgaver skal bidra til tydeligere 

ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.  

Utvalget mener representativitet, deltakelse og åpenhet er grunnleggende demokratiske verdier 

som kan styrkes gjennom å flytte oppgaver fra staten til fylkeskommunen. Overføring av 

oppgaver fra stat til fylkeskommune vil bidra til at makten fordeles i samfunnet og til at 

interessen for fylkesdemokratiet kan styrkes. Fylkeskommunen må ha klart definerte opp-

gaver, og de veivalg fylkeskommunen gjør må ha relevans og konsekvenser for innbyggere og 

næringsliv.  

Utvalget mener regionreformen og ny fylkesstruktur legger grunnlag for en substansiell opp-

gaveoverføring til fylkeskommunen. Regionreformen legger dermed grunnlag for at sentrale 
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oppgaveområder for samfunnsutviklingen i ulike deler av landet bedre kan ses i sammenheng 

og underlegges politisk diskusjon nærmere de som berøres av prioriteringer og tiltak. 

Utvalgets tilnærming har vært å bygge opp under de oppgaver og roller fylkeskommunen 

allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i 

forvaltningen, og trekker opp tre store politikkfelt der fylkeskommunene bør ha oppgaver og 

handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Politikken og prioriteringene 

innen disse feltene er etter utvalgets oppfatning avgjørende for samfunnsutviklingen i det 

enkelte fylke og krever tilpasning til regionale forutsetninger. Dette er knyttet til: 

 arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel, 

 virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og 

 virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår. 

 

Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer til fylkeskommunen: 

Næring, kompetanse og integrering 

 Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag forvaltes 

av Innovasjon Norge. Eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66 prosent. 

 Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges. 

 Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning som 

i dag ligger til Forskningsrådet. Midlene forvaltes etter modell av Regionale 

forskningsfond. 

 Ansvar for Regionalt næringsprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til 

investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres fra Landbruks- 

og matdepartementet til fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon Norge. 

 Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret. 

Distriktssenteret nedlegges. 

 Ansvar for om lag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030 som 

involverer nordnorske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge. Ansvaret 

ligger i dag til Utenriksdepartementet. Utvalget mener staten bør vurdere å gi fylkes-

kommunene i Nord-Norge et mer aktivt og formelt ansvar for å delta og forberede 

møter i Arktisk Råd. 

 Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til 

Kompetanse Norge og NAV. 

 Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke er 

finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over fylkes-

kommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler. Det omfatter blant 

annet ansvar for ulike tilskudd som i dag ligger til Kompetanse Norge. Nasjonale 

oppgaver i Kompetanse Norge kan overføres til Utdanningsdirektoratet. Kompetanse 

Norge nedlegges. 

 Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, herunder veiledning av 

kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting. 

Utbetaling av integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter kan 

overføres til ansvarlig departement. IMDi nedlegges. 
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Samferdsel 

 Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis 

Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i dag 

ligger til Jernbanedirektoratet. Ansvar for grenseoverskridende togruter forutsetter et 

nært samarbeid mellom fylkeskommunene, for eksempel ved at Østfold, Akershus og 

Buskerud tar et vertskommuneansvar som det største "jernbanefylket". 

 Den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-tilbud overføres til fylkeskommunene 

gjennom rammetilskuddet. 

 Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

Klima, miljø og naturressurser 

 Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av 

forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage. 

 Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet til 

oppfølgingen av klimaloven. 

 Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og 

vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkeskommunene kan 

benytte NVE i saksbehandlingen. 

Kultur og kulturminnevern 

 Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller 

regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd. 

 Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst, post 60 

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73 

Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under 

samme kapittel overføres Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester. 

Flertallet av tilskuddene som finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslår 

også overført. 

 Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kap. 328 Museum og visuell kunst, 

post 70 Det nasjonale museumsnettverket. Flertallet av tilskudd som i dag finansieres 

over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført. 

 Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk, 

scenekunst og museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kap. 322 Bygg og 

offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg). 

 Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken, 

Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitets-

midler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til 

Kulturdepartementet. 

 Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag 

ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til 

idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forut-

gående behandling i Kulturdepartementet. 
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 Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag ligger 

til Riksantikvaren. Ansvaret for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til 

fylkeskommunene. 

Helse og levekår 

 Ansvar for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av 

oppgaver knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lokalt og 

regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen. 

 Ansvar for pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped, 

og overtar ansvaret for veiledning og støttetjenester overfor kommunene. Ansvar for 

statens spesialskole i Skådalen foreslås overført til Oslo kommune som må ivareta et 

landsdekkende tilbud. Øvrige oppgaver i Statped kan overføres til 

Utdanningsdirektoratet. Statped nedlegges. 

 Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Buf-

etat. Ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år 

forblir statlige. Bufetat legges ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for barnevernet. 

 Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat. 

Utvalgets forslag innebærer at fylkeskommunen får forvaltningsansvar for relevante tilskudds- 

og prosjektmidler innenfor de oppgaveområdene som foreslås overført, og som i dag er lagt til 

departementer, direktorater og fylkesmannen. 

Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse 

Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat. Flere 

av oppgavene til departementer, direktorater og fylkesmann som oppdragsgiver, fagorgan 

og/eller forvalter, reduseres vesentlig. 

Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virke-

middel. Videre foreslår utvalget: 

 å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale planer i 

plan- og bygningsloven. 

 å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med 

hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan- og 

bygningsloven. 

 å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU-arbeidet i den inn-ledende 

idéfasen i KS-systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av andre store 

statlige investeringer. 

 at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en 

langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag. 

 at det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra 

aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndigheten 

til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan med 

juridisk bindende virkning. 

 at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional 

planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk. 
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Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til 

fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene. Utvalget mener det er viktig å gjennomgå 

sektorlover med sikte på bedre harmonisering til plan- og bygningsloven. 

Utvalget mener også at regionreformen legger grunnlag også for ytterligere utredning av 

endringsbehov: 

 Det bør utredes overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, til 

fylkeskommunen. 

 Det bør utredes overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeids-

markedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til fylkes-

kommunene. 

 Staten bør kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med 

sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkes-

kommunen. 

 Spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkes-

kommunal modell inkluderes i utredningen. 

 

Rådmannens vurdering 

Dagens samfunn er preget av kompleksitet med store kompetansekrav basert 

på tverrfaglige tilnærminger. Dagens samfunnsutfordringer er grense- og 

sektoroverskridende. Det stilles krav til omstilling i næringslivet, innovasjon i offentlig sektor, 

integrering, kutt i klimagassutslipp og tilpasning til nye klima- og miljøvilkår. Innbyggere og 

næringsliv har behov for tjenester og tilrettelegging fra flere forvaltningsnivåer og sektorer. 

Nasjonal, regional og lokal politikk og forvaltning må virke sammen. Å samle oppgaver i ett 

folkevalgt organ og én administrasjon, vil legge til rette for mer koordinert offentlig 

virkemiddel- og ressursbruk i forvaltningen.  

Ekspertutvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler til de nye 

fylkeskommunene fra en rekke statlige etater. Oppgavene utvider og 

kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. 

Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, 

integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. 

Flere områder som staten har hatt ansvaret for, men som geografisk allerede er 

desentralisert og derfor godt tilrettelagt for ansvarsoverføring, foreslåes også 

overført fylkeskommunen. Rådmannen er enig i de prinsipper og vurderinger 

som ekspertutvalget har lagt til grunn for sine anbefalinger, og er positivt 

overrasket over hvor omfangsrikt og omfattende utvalgets forslag framstår. 

Dersom forslagene blir realisert vil fylkeskommunen ha langt større muligheter 

for å lykkes som regional utviklingsagent/samfunnsaktør. Forslaget vil reellt 

desentralisere politisk makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle 

fylkesdemokratiet. 

Rådmannen vil kort kommentere enkelte tiltak som er foreslått, og som 

anbefales støttet: 
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 Bufetats ansvar («det statlige barnevernet») for fosterhjem og 

institusjoner foreslås overført til fylkeskommunen. Videre foreslår 
ekspertutvalget at overføring av ansvaret for barnevernet fra kommunene til 

fylkeskommunene utredes, slik at fylkes-kommunene kan se hele tiltakskjeden i 

barnevernet under ett. Dette vil kunne styrke og samle de små fagmiljøene i barnevernet 

og virker å kunne være svært hensiktsmessig. Dette vil i særdeleshet gjelde for de 

kommunene som fortsatt er for små.  

Fylkeskommunen har allerede ansvaret for opplæringstilbud for elever tilknyttet 

barnevernsinstitusjoner og har med det et utstrakt samarbeid med kommunene der 

institusjonen ligger. Det har vært en utfordring for både kommunene og fylkes-

kommunen at de lite er involvert i planleggingen og etableringen av institusjonsplasser. 

 Kommunestyret bør støtte at fylkeskommunen får en større del av eller hele 

friluftsporteføljen. Det vil gi bedre helhetsforståelse og styrke regionene på 

friluftslivsfeltet. Det å samle all offentlig tilskuddsforvaltning til friluftsliv, inkludert 

spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, vil bidra til bedre oversikt og 

regional tilpasning. 

 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forvalter i dag tilskuddsordningen som skal bidra 

til å oppnå regjeringens langsiktige mål om at alle husstander bør ha tilgang til 

høykapasitets bredbåndsforbindelse. Her har fylkeskommunen en viktig rolle. 

Ekspertutvalgets forslag om at forvaltning av denne ordningen overføres i sin helhet til 

fylkeskommunen bør støttes. 

 

Det er allikevel områder som rådmannen vil anbefale at blir vurdert nøyere.  

1. Etter rådmannens syn har «Helseforetaksmodellen» fungert godt, men vil 

være krevende å kombinere med en langt tettere folkevalgt styring som 

ekspertutvalget legger opp til. Det er derfor ikke sikkert at 

spesialitsthelsetjenesten vil kunne beholde den organisering og 

styringsstruktur som i dag, og det kan derfor være at et fylkeskommunalt 

eierskap bør vurderes. 

2. Rådmannen er ikke sikker på om utvalgets vurderinger i forhold til 

folkehelseaspektet er godt nok fundert og vurdert. Det hevdes at dersom 

de økonomiske og pedagogiske virkemidlene blir lagt samlet under 

fylkeskommunen, så vil dette føre til en mer effektiv oppgaveløsning. Men 

ser vi på realitetene i dag, er det kommunene selv som har utviklet 

kompetanse på området og som utfører det meste av folkehelsearbeidet. 

Det er faktisk i kommunene den samfunnsmedisinske kompetansen 

befinner og utvikler seg. Dette har skjedd selv om økonomien i stor grad 

har blitt liggende igjen i fylkeskommunen. Skal vi ta på alvor at oppgaver bør 

legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig for å 

sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning, burde muligens dette ansvaret legges til 

kommunene selv, og ikke til fylkeskommunen. 
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Vedlegg 

 

 Rapport fra ekspertutvalget 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/1332-2   Arkiv: N21 &13  

 

Høring Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune forutsetter byggestart med de store entreprisene senest i 2021.  

2. En realisering av fellesprosjektet innebærer svært store statlige investeringer, og 

konsekvenser for mange mennesker. Derfor forutsettes det at usikkerhet og utsettelse 

unngås.  

3. Det forventes bevilgninger slik at grunnerverv og arkeologisk utgraving kan starte i 

2019, og forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

4. Buskerud fylkeskommune har allerede gitt tilsagn om å bidra til forskuttering av 

veginvesteringen via bomselskap, under forutsetning av at jernbanen har oppstart 

samtidig.  

5. Oppstartsbevilgning og investerinsgbeslutning forventes vedtatt høsten 2019 i 

Stortinget for å få gjort forberedende arbeider som forutsatt. 

6. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

til handlingsprogrammet 

7. Ringerike kommune ber om at innspillet legges ved fylkeskommunens innspill 

 

  

 

Bakgrunn 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 -2029 ble oversendt fylkeskommunene på høring 

09.04.2018. Buskerud fylkeskommune ønsker å få innspill fra kommunene og 

kommuneregionene som grunnlag for fylkeskommunens høringsuttalelse. Hovedutvalget for 

samferdselssektoren skal behandle høringsuttalelsen 7. juni og fylkestinget 20. juni. Frist for 

innspill fra kommunene/kommuneregionene må derfor settes til 14 mai, 2018.  

 

Handlingsprogrammet er en oppfølging og konkretisering av NTP 2018–2029 og skal være 

styrende for hvordan en samlet jernbanesektor skal arbeide for å nå de overordnede målene i 

transportplanen. Tiltak som må til for å nå de forventede effektene, og når disse skal 

gjennomføres, er beskrevet i handlingsprogrammet. Den første seksårsperioden vektlegges. 

Samferdselsdepartementets endelige retningslinjer for arbeidet med etatenes respektive 

handlingsprogram datert 5. juli 2017, legger også premisser for jernbanesektorens 
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arbeid i planperioden. I retningslinjene vises det til prosjektlistene i vedlegg 1-3 i NTP 2018–

2029, og at disse skal ligge til grunn for etatenes handlingsprogram. Dersom forutsetninger er 

endret, må etatene gjøre nødvendige tilpasninger i handlingsprogrammene innenfor de gitte 

økonomiske rammene. For enkelte jernbanetiltak er det lagt opp til en rammestyring av 

prosjektporteføljen. 

 

Ringeriksbanen er en del av intercityutbyggingen og Bergensbanens forkortelse. Reguleringen 

skjer som et fellesprosjekt med Statens vegvesen og utbyggingen av E16, forkortet FRE16. 

Ved utbygging av Ringeriksbanen vil reisetiden Oslo–Bergen forkortes med én time, det er en 

stor forbedring av reisetiden mellom de to største byene i landet. Banen gir en ny forbindelse 

fra Sandvika til Hønefoss og vil utvide pendleromlandet rundt Oslo, med to tog i timen Oslo–

Hønefoss. Dette gir potensial for bolig- og næringsvekst i Ringeriksregionen. For å få 

prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene i NTP 2018-2029, er byggestart 

forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med 

byggestart i 2021.  

 

Bergensbanen fra Oslo til Bergen binder øst og vest sammen over høyfjellet, og er den av 

fjernstrekningene som har størst trafikk både når det gjelder personer og gods. 

 

Det overordnede målet for regjeringens transportpolitikk er å legge til rette for «et   

transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet». Målet er nedfelt i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 som 

beskriver mål og rammer for transportetatenes arbeid i planperioden. Det er utledet tre 

hovedmål med fokus på følgende målsettinger som legger premisser for jernbanesektorens 

videre utvikling. Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet: 

 

• Et pålitelig og tilgjengelig transportsystem 

• Vektlegge barn og unges behov i 

   planlegging og utvikling 

• Sterk satsing i byområdene 

• Effektiv og miljøvennlig godstransport 

  Å redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen: 

• Økt transportsikkerhet innen jernbanetransport 

• Samfunnssikkerhet – stadig viktigere grunnet et 

   sammensatt risiko-, trussel og sårbarhetsbilde 

• En økt robusthet i infrastrukturen gjennom 

   innsats på drift, vedlikehold og fornying 

   Å redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling 

   til et lavutslippssamfunn: 

• Nullutslippsløsninger i alle framtidige materialanskaffelser 

  – i den grad teknologiutviklingen tillater det 

• Følge opp handlingsplan for fossilfrie arbeidsplasser 

• Redusere påvirkning på naturmangfold og miljø 
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Forberedende arbeid 

Det forutsettes at diskusjonen rundt oppstart i 2021 eller 2022 handler om de store 

entreprisene. Det vil si at forberedende arbeid må utføres tidligere enn dette, for å komme i 

gang med de store entreprisene. Det forutsettes at prosessen med fullskalaprosjektet på 

Mælingen blir utført i 2018 eller så snart som mulig, grunnerverv i starten av 2019 og at 

utgraving av arkeologiske funn starter i 2019. Det legges opp til at gang og sykkelvei langs 

Busundveien skal bygges før anleggsstart, for å ta hensyn til barn og unge. Dette forventes da 

utført i 2020, og kommunen mener dette bør gjelde gang og sykkelstrekning langs rv 35 også. 

Det skal som del av forberedende arbeider hogges skog som er tidkrevende, men har et 

forholdsvis lite budsjett. Matjord skal skrapes av og legges i ramper.  

 

Elektrifisering til Follum 

Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss har vognlast- og tømmertog til og fra 

Follum. For mer effektiv tømmertransport og reduserte transportkostnader legges det opp til at 

sidesporet mellom Hønefoss og Follum elektrifiseres i første seksårsperiode.  

 

 

Historikk 

Det vises til et gammelt dokument fra 1993 som heter «jernbaneutredning 

hovedrapport» utarbeidet av NSB:  

Ringeriksbanen har en lang historie, Ringeriksbanen ble første gang omtalt i 1858. Da 

Stortinget gjorde vedtak om bygging av Bergensbanen i 1898, var også Ringeriksbanen inne i 

bildet. Siden har ideen vært trukket fram, drøftet og utredet mange ganger. Ringeriksbanen er 

en god løsning for å forkorte Bergensbanen, men hver gang banen har vært tatt opp til 

vurdering, har prosjektet blitt forkastet, vesentlig pga. manglende investeringsmidler. 

 

Fellesprosjekt for bane og veg 

Ringeriksbanen har vært på planstadiet i årtier. Ny E16 var ferdig planlagt i 2012. Så ble vegen 

utsatt fordi det skulle bli et fellesprosjekt for både bane og veg. Slike fellesprosjekter er meget 

uvanlig i NTP. Derfor krever det spesiell oppfølging. Kommer ikke bane, kommer ikke veg. 

Bergensbanens største forbedring på hundre år OG InterCity-bane. Reisetiden med landets 

mest miljøvennlige forbindelse mellom vest og øst reduseres med nesten en time. InterCity 

åpner en stor utviklingsregion for avlastning av vekstpresset på Oslo. 

Nytte og innsparing kan det bli realiteter. 

 

Ny E16 er inngangsport til tre av fire hovedvegforbindelser mellom øst og vest 

Alle som har kjørt bil mellom Hønefoss og Sandvika vet hva det handler om: Kø. 

Den nye vegen er inngangsporten både til E16 over Valdres og Filefjell, Rv 7 over Hallingdal 

og Hardangervidda og Rv 52 over Hemsedal. Fordelene med fellesprosjektet er så store at 

Stortinget ønsker å gjøre det samme med Arna – Stanghelle i vest.  

 

Eneste InterCity-strekning som ikke har spor å kjøre tog på 

Andre har enkeltspor og ønsker seg dobbeltspor. Det har vi full forståelse for og gir det vår 

støtte. Men bane uten spor er ingenting. Det er nettopp dette som gir den store 

reisetidsgevinsten med Ringeriksbanen. En helt ny IC-strekning som reduserer reisetiden 

mellom Oslo og Bergen med en time. I tillegg gir den en reisetid på omlag en halvtime mellom 

vekstregionen Ringerike og hovedstadsområdet. 
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Byggestart i 2021 

Planen for ny E16 var ferdig i 2012. Så ble den lagt bort, fordi Ringeriksbanen skulle bygges 

samtidig.Regjeringen lovte byggestart 2019 på Sundvollen, men deet ble utsatt til 2021 etter 

innspill fra Bane NOR. Kommunene er i full gang med å tilrettelegge for ny bane og veg og for 

å realisere vekst og samfunnsnytte. Mange eiendommer, hus og hjem er allerede direkte berørt 

av reguleringsplanen. Ytterligere utsettelser må derfor anses utålelig. Det forutsettes at 

regjeringens lovnader i pressemelding og brev 28.04.16 om trasevalg følges opp, der 

avgjørelsen om trasevalg ble gjort med begrunnelse å holde full framdrift i planlegging og 

senere utbygging.  

 

En velfungerende og meget kompetent organisasjon er klar for oppgaven 

Regjering og Storting har bevilget store midler til planlegging. Det er prisverdig. En 

handlekraftig og kompetent organisasjon er bygd opp. Når Bane NOR sier at de er usikker på 

om de har kompetanse til å ivareta IC-utbyggingen, slik den er planlagt i NTP, kan det derfor 

ikke gjelde fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. En utsettelse risikerer å bygge ned det 

kompetente miljøet som er bygd opp. 

 

Reguleringsplanen er klar 

Reguleringsplanen er ferdig utarbeidet. Når Bane NOR sier at de i mange prosjekter er 

på etterskudd i planlegging, gjelder det ikke her. FRE16 har levert. Nå står det bare 

på saksbehandling og beslutninger i Kommunaldepartementet. 

 

 

 

Ringeriksbanen krever ikke ny Oslo-tunnel 

Bane NOR ønsker å prioritere ny Oslo-tunnel. Det forstår vi godt, og ny tunnel må planlegges. 

Ringeriksbanen vil etter planen bli en forlengelse av den såkalte Mossependelen som allerede i 

dag går til Stabek og benytter dagens Oslo-tunnel. Ringeriksbanen med halvtimesruter vil 

derfor ikke medføre ytterligere belastning på dagens tunnel. Byggetiden går også over så 

mange år at det vil være lettere å tilpasse påkoblinger og annet til eksisterende linjer. Slik blir 

det få ulemper for eksisterende trafikk. 

 

”Trafikant-nytten” er udiskutabel 

I sitt innspill til handlingsprogram sier Bane NOR at det må legges stor vekt på trafikantnytte. 

Her får trafikantene både i pose og sekk. Den største tidsbesparelsen av alle jernbaner. 

Ny 4-felts veg med 110 km fartsgrense og slutt på de store køene. Stor nytte for Vestlandet, 

Østlandet og dalførene. 

 

Samfunnsnytten er faglig dokumentert 

Det er gjort en rekke faglige utredninger om samfunnsnytten knyttet til Ringeriksbanen. 

Det vises særlig til: 

 COWI Samfunnsøkonomi: «Mernytte av Ringeriksbanen». Mehammer 08.02.2013. 

Beregnet mernytte av Ringeriksbanen pga arbeidsmarkedsintegrasjon: 7,4 mrd.kr. 

 BI Norwegian Business School: «Ringeriksbanen». Sasson, Ramsøy, Reve 26.05.2015. 

Ringeriksbanen i et verdiskapingsperspektiv: Beregnet potensiale for økt produktivitet 

og vekst i verdiskaping tilsvarende om lag 6 mrd.kr. pr år. 



  Sak 46/18 

 

 Side 37 av 61   

 

 

 

 

 

 

Rådmannens kommentar 

 Byggestart for Ringeriksbanen og E16 ble utsatt fra 2019 til 2021 etter innspill fra 

BaneNor.  Begrunnelsen var at man da ville være helt sikker på at prosjektet var 

grundig utredet og modent for realisering. Dette er nå oppfylt og begge fagetater 

framhever at byggestart kan skje i 2021. Dette i motsetning til andre prosjekter 

hvor fagetatene påpeker at man er på etterskudd i planleggingen. 

 En stor og profesjonell organisasjon er etablert for å forberede byggestart og det er 

allerede bevilget nær 1 milliard til planlegging og forberedelse.   

 En utsettelse av jernbanen rammer også utbyggingen av E16 som er innfallsport til 

3 av 4 hovedvegforbindelser mellom øst og vest. Utbyggingen av E16 er tidligere 

utsatt flere ganger. 

 Anleggsbransjen har påpekt at forutsigbarhet er særdeles viktig for å unngå 

negative konkurranseforhold og såkalt markedsrisiko. 

 Buskerud fylkeskommune har allerede gitt tilsagn om å bidra til forskuttering av 

veginvesteringen via bomselskap.  Dette selvsagt under forutsetning at jernbanen 

har oppstart samtidig.  

 Kommuner og lokalsamfunn er godt i gang med å tilrettelegge for å realisere vekst 

og samfunnsnytten av investeringen i ny bane og vei og reguleringsplanen har 

allerede konsekvenser for mange eiendommer, hus og hjem. 

 Ytterligere utsettelse kan føre til lite effektiv og forutsigbar framdrift, medføre 

nedbygging av den etablerte prosjektorganisasjon og fordyrelse av prosjektet. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Profilert faktaark  

 

Pressemelding fra Jernbanedirektoratet 9.04.18 

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/d160678188684de19af7e5319b4aac75

/prm-jernbanesektorens-handlingsprogram-2018_2029-buskerud.pdf 

 

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/jernbanesktorens-

handlingsprogram-pa-horing/ 

 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029, Høringsutgave: 

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/9077c28783d648939786c5ce7d642d0e

/jernbanesektorens-handlingsprogram--horingsutgave.pdf 
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Banenor sitt forslag: 

http://www.banenor.no/contentassets/3a02ae99cbe74505a59a6abb38aed223/bane-nors-

innspill-til-handlingsprogram-15-02-2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 18/834-1   Arkiv: 033  

 

Årsmelding for eldrerådet 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Eldrerådet 12.03.2018 

10/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018 

65/18 Formannskapet 24.04.2018 

47/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2017» 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding for 2017 anbefales tatt til orientering. 

 

Vedlegg 

 

 Eldrerådets årsmelding for 2017 v/leder Ole Einar Dalen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/2046-25   Arkiv: L12  

 

Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen 

Hønefoss 2018 - til orientering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

59/18 Formannskapet 24.04.2018 

48/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 

2018, unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike 

ved erverv av elsykkel, tas til orientering 

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 

legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. 

 

 

3. Pilotprosjekt sykkelbysatsning: 

Tilskudd til innkjøp av el-sykkel for privatpersoner gjennomføres ikke. 

Kr 250 000 Pilotprosjekt sykkelbysatsning lagt inn i kommunens budsjett for 2018 -

2021 korrigeres og overføres formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 med budsjett skal legges til 

grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.  

 

Prosjektplanen gir en beskrivelse av bakgrunn, hensikt og mål med sykkelbyavtalen, samt 

organisering og finansiering av prosjektet. Den gir også innblikk i dagens situasjon for syklister 

i Hønefoss, og viser frem noen viktige resultat fra reisevaneundersøkelsen 2013/14.  

 

Den beskriver også forskjellen på kortsiktige og langsiktige tiltak som er viktige i arbeid med å 

øke sykkelandelen i Hønefoss, og hvilke av disse tiltakene som så langt er gjennomførte eller 

pågående tiltak i sykkelbyprosjektet.  
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Handlingsprogrammet viser en tabelloversikt over hva som skal skje i prosjektet i 2018 og 

budsjett gir en oversikt over finansiering.   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler at prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen 

Hønefoss 2018 tas til orientering, og legges til grunn for arbeidet med prosjektet i 2018.  

 

Vedlegg 

Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Arkivsaksnr.: 16/2801-7   Arkiv: A06  

 

Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.04.2018 

61/18 Formannskapet 24.04.2018 

49/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montessori A/S får utvide med 

ungdomstrinn. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike Montessoriskole har søkt om Utdanningsdirektoratet om uvidelse og få starte opp 

med ungdomstrinn. 

Utdanningsdirektoratet har på denne bakgrunn anmodet Ringerike kommune, som 

vertskommune, om å komme med en uttalelse. Fristen for å komme med uttalelse er 26. mai 

2018.  

 

Saksutredning 

Ringerike Montessori A/S driver grunnskole for elever på barnetrinnet (1. – 7. trinn) på Ask, 

og har søkt om utvidelse av virksomheten slik at den omfatter hele grunnskole (1. – 10. trinn). 

Søknaden innebærer en elevtallsøkning på inn til 42 elever. 

 

Ringerike kommune har nærliggende ungdomstrinn på Tyristrand skole og på Veienmarka 

ungdomskole Skolestrukturen på ungdomstrinnet i Ringerike blir ikke i særlig grad påvirket av 

en utvidelse ved Ringerike Montessori A/S.  

 

Hvis Ringerike Montessori A/S får tillatelse til å utvide med ungdomstrinn, vil elevene ved 

skolen få en helhetlig grunnskoleopplæring bygd opp på montessorepedagikk. 

 

Økonomisk reduseres Ringerike kommune sitt rammetilskudd med ca. kr 100 000,- i for hver 

elev ved private skoler. Kommunen har da ikke kostnader til disse elevenes grunnskoletilbud ut 

over eventuell skoleskyss og spesialundervisning.  
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Opprettelse av flere enheter og i denne sak flere ungdomstrinn, vil i noen grad påvirke andre 

kommunale tjenester, som skolehelsetjeneste og PPT. 

Små enheter har få lærere og det kan være en utfordring å ha kompetanse innefor de ulike 

fagene i samsvar med kravene i opplæringslov og forskrift.  

 

Juridiske forhold  

Utdanningsdirektoratet gav våren 2017 Ringerike Montessori A/S godkjenning til oppstart av 

omsøkt skolevirksomhet (barneskole) etter friskoleloven.  

Ringerike Montessori A/S har søkt om utvidelse etter friskoleloven. Vertskommunen har 

uttalerett, men Utdanningsdirektoratet avgjør søknaden. 

 

Økonomiske forhold 

Vertskommunen mister ca. kr. 100 000,- i statlig rammeoverføring per elev ved friskoler, men 

har ikke direkte kostnader til disse elevenes grunnskoleopplæring, - ut over eventuell 

spesialundervisning og skoleskyss og noe merarbeid i andre sektorer. 

 

Rådmannens vurdering 

En utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Ringerike Montessori A/S påvirker ikke 

skolestrukturen på ungdomtrinnet i Ringerike.  

 

 

Vedlegg: Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet m/vedlegg 

 

 Ringerike kommune, 22.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 16/4161-18   Arkiv: PLN 404  

 

0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs 

behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

12/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.04.2018 

50/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas.  

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan  

 

3.Begrepet «punktfeste» skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

 

 

 

 

 Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa og vil legge til rette for 36 nye tomter i områder, med 

kjøreveg til tomtene. Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i 

kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og 

framkommelighet. Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til 

offentlig ettersyn er vurdert og til dels innarbeidet. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

 

Beskrivelse 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er i 

tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter 

tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått å 

legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    
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Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates fradeling av disse tomtene. 

 

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Tomter som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene.  

 

Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 

bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc. utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrensen. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for å kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplanen for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten på 

reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på 

vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/ sommer 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 09.10.2017, sak 61/17. 
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Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det er lagt inn hensynsone i området hvor det er fare for utløpsområde for snøskred. 

 Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 2. Informasjonstavle og container i 

kryssområdet mellom fv 172 og Ringerudsetervegen skal flyttes ut av frisiktsonen på 

16 x 115 m. Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10m inn fra fv 172. 

  Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 3. Før det tillates fradeling på tomtene 1, 

2, 3, 4, 7, 8 og skal det gjennomføres vurdering fra en fag- ekspert om fare for 

snøskred. Dersom vurderingen tilsier at tiltak er nødvendig skal disse gjennomføres 

før fradelingen tillates på tomtene. 

 Supplering § 2.1 punkt 5. Utforming. Lengderetningen på ny bebyggelse skal følge 

høydekotene. Breddene på ny bebyggelse på tomtene 7, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 

32 og 34 skal ikke overstige 6 m.   

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.10.2017 – 27.11.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

 

 

Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

Kommuneoverlegen kommer med anbefalinger om at det innarbeides følgende punkt i 

detaljreguleringsplanen; 

- Veianlegg, fellesarealer, lekearealer og gangveier må ferdigstilles før først fritidsbolig er 

oppført. 

- Opparbeidelse av felles uteplass, lekeareal o.l. Lekeplass i området for tomt 1-27 og 

mellom tomt 6-22. 

- Etablering av turveier, gang- og sykkelvei til nærmeste friluftsområder, anbefales tidlig i 

utbyggingen.  
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 Forslagstillers kommentar: All infrastruktur kan ikke opparbeides før etablering av 

fritidsbebyggelse, dette medfører for store investeringer. Området er myrlendt og ikke 

så godt egnet for felles uteplass. I stedet foreslås tomt 6 endret til akebakke og felles 

uteareal. Det er ønskelig med etablering av turveier, men dette settes ikke som 

rekkefølgekrav. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

Vi mener at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og vi har 

følgelig ingen merknader til planen. 

 Forslagstillers kommentar: Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til orientering. 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

Deler av det aktuelle planområdet er bratt og utfordrende å planlegge med tanke på nye hytter 

og vei ned til de aktuelle hyttene. Det anbefales at hyttetomtene 28-36 med tilhørende veg blir 

tatt ut av planforslaget. Det er uheldig å åpne opp for hytter i dette landskapsområdet. 

Viser til Meld. St. nr 18 om friluftsliv, lovgrunnlag vedrørende hensyn til vassdrag, 

landskapskonvensjonen mv. Blant annet med tanke på bygging i bratt terreng. Mener det er et 

godt plangrep å punktfeste hyttene i kartet for å sikre god terrengtilpassing. Positivt med 

bestemmelser som begrenser høyden på pilarer og fyllinger. 

Det bør stilles krav i bestemmelsene om at det ikke er lov med oppføring av hytter i terreng 

som er brattere enn 1:4. I terreng mellom 1:4 – 1:6 bør det være krav om lengderetningen på 

hyttene skal følge høydekotene og at bredden på hyttene ikke skal overstige 6 meter. Dette for 

å redusere terrenginngrepet mest mulig.  

Fylkesmannen viser til at utredningen i forhold til skred i område med tomtene 1-4 og 7-9 

burde vært utredet som en del av detaljreguleringsplanen. Det er positivt med en bestemmelse 

ift dette, men bestemmelsen må suppleres med krav om tiltak ved eventuell fare for snøskred. 

Anbefaler også en egen hensynsone, fare for snøskred  

 Forslagstillers kommentar: Tomtene som er anbefalt å ta ut utgjør den beste delen av 

planen og det er vesentlig for tiltakshaver at denne opprettholdes i planen. Det er riktig 

at området er delvis bratt og krevende. Plassering av hyttene er gjort etter befaringer i 

terrenget. Det stilles krav til at lengderetninger på hyttene skal følge høydekotene. I 

tillegg er det fastsatt tomter hvor hyttene skal ha maksimal bredde i tråd med 

merknaden fra Fylkesmannen. Tomt 6 som er en av de bratteste tomtene tas ut og 

etableres som akebakke og felles uteplass.                                                                   

Det settes inn i bestemmelsene krav til tiltak dersom skredvurderingen tilsier det. Det er 

også lagt inn en hensynssone i revidert plankart. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 
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Statens vegvesen, datert 27.11.2017 

Adkomst til hyttene skal benytte Ringerudsetervegen som tar av fv. 172. Statens vegvesen 

mener at avkjøringen er for dårlig. Frisiktsonene skal være 6 x 115 meter. Det er plassert 

informasjonstavle og containere i frisiktsonen. Det bør ses på stigning og overvann inn mot 

vegen, samt at veien inn mot fylkesveg bør asfalteres. 

Statens vegvesen forutsetter at det blir lagt inn i rekkefølgebestemmelsene og at det skal lages 

en plan for utbedring av avkjørsel. Planen må godkjennes av Statens vegvesen. 

 Forslagstillers kommentar: Det foreslås en bestemmelse om at informasjonstavle og 

container som er etablert skal flyttes lengre inn i adkomstvegen før det gis tillatelse til 

tiltak på tomter i området. Det blir også et punkt hvor det står at det skal asfalteres 

minimum 10m fra fv 172 og inn til Ringerudsetervegen.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt delvis til følge og innarbeidet i det 

reviderte planforslaget. 

 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.  

 

 

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. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  
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Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunnen til de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. 

 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbjørrud på Vikerfjell. Ved at 

planen kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, 

styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Dette selv om det blir gitt faglige råd fra både Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen.  

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

vurdert og til dels innarbeidet. 

 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra ar plan & landskap as, datert 

23.02.2018 

6. Høringsuttalelser 

a. Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

b. Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

d. Statens vegvesen, datert 27.11.2017  

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Gunbjørrud snitt 

10.Gunbjørrud VA plan 

 

 

 Ringerike kommune, 06.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 17/2403-21   Arkiv: 130  

 

Status for planarbeid i Ringerike (april 2018)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.04.2018 

51/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering, og slutter seg til 

            oversikten som viser videre arbeid med planene. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16  

            og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer  

            god framdrift i disse planene. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem i juni. 

 

 

  

 

Bakgrunn for saken 

Forrige statusrapporten for planarbeid var i februar 2017. I vedtaket som ble fattet fremgår det 

at ny statusrapport skal legges frem i april.  

 

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet, og 

hvordan forholdene i saken fra november er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

I november 2017 ble det lagt en oversikt over planlagte tiltak, og under vil vi redegjøre for 

status i disse per april 2018: 

- Jobbe videre med å strukturere og organisere planoppgavene slik at vi utnytter  

            ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse de arbeidsoppgavene vi har.  

- Utvikle en enkel rapporteringsform som viser en oversikt over planarbeidene, status og  

            framdrift/saksbehandlingstid.  

- Ta i bruk plandialog og jobbe med informasjonen på kommunens nettsider.  

- Fortsette å jobbe med at kommunikasjonslinjene følges.  
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Kommuneplanen begrenset høring 

Ringerike kommune tar sikte på å vedta kommuneplanens arealdel våren 2018. I perioden mai 

- september 2017 lå planen ute til 1. gangsbehandling. I denne prosessen mottok kommunen 67 

innspill fra statlige og regionale myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger, politiske 

partier og private aktører.. Det foreligger innsigelser til planen. Disse vil i sin helhet svares ut i 

sluttbehandlingen, og sammenfattet med innspillene som kommer til denne begrensede 

tilleggshøringen. 

Bakgrunnen for å legge planen ut på en begrenset høring handler primært om storsatsingen på 

Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen). Prosjektet vil korte ned reisetiden til Sandvika og 

Oslo betraktelig, og er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge.  Kommunen 

skal være «en pådriver for en raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen og E16». For å nå 

dette målet må Fellesprosjektet implementeres og synliggjøres i kommuneplanens arealdel. I 

tillegg vil rådmannen bruke den begrensede høringen til å svare ut alle innsigelsene fra 1. 

gangshøringen. Det er mottatt innsigelser fra 4 overordnede myndigheter til kommuneplanens 

arealdel.  

 

Det fremmes egen sak om dette i dette møtet. 

 

Masseforvaltningsplan 

Det vises til interpellasjon i kommunestyremøtet i mars 2018. Kommunal planstrategi for 

Ringerike kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen har også tidligere fastslått 

at det skal lages en plan for masseforvaltning for Ringerike kommune. Det er tidligere 

utarbeidet en temautredning om masseforvaltning (2015). Utredningen var da 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. Det vurderes om det skal være overordnet 

interkommunal strategi i samarbeid med fylket. e. Det har også vært innspill der fylksmennene i 

Akershus og Buskerud vurdert behovet for en regional plan for massedeponier i forbindelse 

med byggingen av Intercity/FRE. ABY har nå geologer som arbeider med 

masseforvaltningsplanen.  

 

Rådmannen vil komme tilbake til en fremdriftsplan og vil fremme en egen sak på dette.   

 

 

Regionalt plankontor - plansamarbeid med nabokommuner og Buskerud 

fylkeskommune 

 

Ringerike kommune har sagt sagt opp samarbeidsavtalen mellom BFK, Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune om plansamarbeid fom. 01.06.2018, i sin nåværende form. Ringerike 

kommune ønsker å ta avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at dette gjøres våren 2018. 

 

Det har vært gjennomført et verksted i begynnelsen av april med deltaker fra kommuner og 

fylkeskommune. Innspill fra verkstedet tas videre av koordineringsgruppa for videre 

anbefalinger om regionalt samarbeid. 

 

Plansamarbeidet fortsetter frem til 01.06.18. Koordineringsgruppa består og får i oppdrag å 

utarbeide forslag til modell for regionalt plansamarbeid fra høsten 2018. Dette forslaget legges 

fram til politisk behandling i juni 2018.  
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Rapportering og dialog  

Vi har arbeidet med å finne en enkel rapporteringsform på våre planer med prosentvis 

ferdigstillelse og milepæler. Dette vil bli et egnet måleverktøy på samme måte som det er for 

saksbehandlingstiden i byggesaker. Behandlingstid for byggesaker og antall dispensasjoner sier 

også noe om kommunens planverk, samt andel arealplaner som blir møtt med innsigelser.  

 

I tilbakemeldingene vi mottar er det få som går på at fristene ikke overholdes, selv om 

forslagsstillere generelt ønsker en raskere fremdrift. Vi vil som et ledd i dette arbeidet jobbe 

med å gjøre kommunikasjonen med forslagsstiller klarere på sakens status og hva som 

eventuelt må suppleres for at saken skal bli klar til behandling, og hva som kreves i den enkelte 

sak for å sikre fremdrift.  

 

Kommunen har fått på plass en løsning med digital plandialog, som er et godt hjelpemiddel for 

å bedre dialog og medvirkning i planprosessene. Plandialogen gir oversikt over pågående 

planarbeid, status i den enkelte sak og innsyn i saksdokumenter. Det er også mulig å gi innspill 

til planarbeidet direkte i plandialogen. Dette verktøyet er på plass i kommunens systemer, men 

foreløpig ikke tatt i bruk fullt ut.  

 

Vi vil jobbe videre med å ta dette i bruk. Ved overgang til kommunens nye nettsider vil vi 

jobbe med hvordan plansaker presenteres, koblingen til plandialog og kommunens kartsystem. 

Dette vil på sikt gi bedre service for publikum og forslagsstillere, og en mer effektiv tidsbruk 

for kommunen til å gi informasjon og håndtere innsynsforespørsler.  

 

Saker  

I tillegg til planer som er i prosess, og som fremmes til politisk behandling bistår avdelinga inn i 

annet arbeid i kommunens øvrige tjenesteområder (slik som f.eks. universell utforming, 

overvannshåndtering, vurderinger knyttet til nye tiltak og etableringer i regulerte og uregulerte 

områder mm.) uttalelser i ulike høringer, deltakelse i prosjekter, foretar egne kartlegginger 

m.m. og følger også opp arbeidet knyttet til sykkelbysatsinga (ca. 0,5 årsverk). 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet og 

hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

Rådmannen oppfatter fortsatt at kommuneplanens arealdel, områderegulering for Hønefoss, og 

FRE (E16 og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver for kommunestyret.  

 

 

Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Knut Kjennerud 
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Vedlegg:  

1. Oversikt over planer under arbeid 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Arkivsaksnr.: 17/4978-2   Arkiv: K40  

 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 

2018 - 2022  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

63/18 Formannskapet 24.04.2018 

52/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Mål og retningslinjer for hjorteforvaltningen i Ringerike kommune2018-2022, med inntatt 

definisjon av jaktrettshaver, vedtas, jf. forskrift 8. januar 2016 nr. 12. 

 

 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunen er gjennom forskrift pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av 

hjorteviltartene som det er åpent jakt for. Dette er ikke gjort tidligere i Ringerike kommune 

grunnet arbeidspress og prioriteringer på landbrukskontoret. Rådmannen ønsker å inkludere 

retningslinjer for valdledere, jaktledere og jegere for å bidra til forståelse for hvilke oppgaver 

som skal løses og hvem som har ansvaret for å løse dem. Mål og retningslinjer finnes i 

vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer». 

 

Innledning / bakgrunn 

I 2016 vedtok Klima- og miljødepartementet en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. I § 3 

kommer det fram at kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 

rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Disse målene skal ta hensyn til opplysninger om 

beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av 

viltulykker på veg og bane. Målene skal være konkrete og etterprøvbare. 

 

Beskrivelse av saken 

I § 1 i hjorteviltforskriften kommer det fram at formålet med forskriften er at 

hjorteviltforvaltningen skal ivareta bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold, 

samt at det skal legges til rette for lokal og bærekraftig forvaltning. Hensikten med kommunale 

mål for hjorteviltforvaltningen er å diskutere forvaltningsspørsmål med rettighetshaverne og 

andre med interesser i utmark. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk 

forankret plan, som sammen med sentrale lover og forskrifter er styrende for 
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hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune. Målene brukes blant annet som juridisk grunnlag 

når kommunen skal godkjenne flerårige bestandsplaner. 

 

Kommunen har et overordnet ansvar for verdier og interesser knyttet til opplevelsesverdier, 

biologisk mangfold, trafikkproblemer, skader på jord- og skogbruk og andre skader/ulemper. 

Det kommunale ansvaret ligger derfor hovedsakelig i regulering av størrelsen på de ulike 

hjorteviltbestandene. Kommunen har også ansvar for å ivareta jaktretthavernes rettigheter og 

rettssikkerhet, gjennom å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak. 

 

Jakt er en viktig del av friluftslivet, men det som er spesielt med jakt er ressursforvaltningen av 

artene det jaktes på. Det er jegerne som i praksis står for forvaltningen av hjorteviltet. For at 

forvaltningen skal lykkes med målene er man avhengig av at jegerne gjennomfører en målrettet 

jakt, basert på detaljert bestandsplanlegging og en årlig avskytningsplan. Mål og eventuelle 

tiltak skal være lokalt forankret gjennom kommunale målsetninger og bestandsplaner. 

 

Mål og retningslinjer finnes i vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer». Det legges opp til 

at planen skal revideres hvert fjerde år, men planen kan tas til revidering før dette dersom det 

skulle bli behov for justering. 

 

Juridiske forhold  

Kommunen er pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av de arter det er åpnet jakt for 

gjennom forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt. Det er åpnet for jakt på 

elg, hjort og rådyr i Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Viltnemnda behandlet først saken i møte 12.12.17, og vedtok å sende saken på høring til 

berørte parter og interessegrupper. Dette ble gjort 15.12.17. Høringsfrist ble satt til 10.01.18. 

Det ble mottatt seks høringsuttalelser. Uttalelsene ble behandlet i nytt viltnemndsmøte 

19.02.18 (opprinnelig dato for møtet var 24.01.18, men dette ble utsatt). Uttalelsene tas med i 

den videre prosessen, og ligger som vedlegg til saksframlegget. 

 
 

Rådmannens vurdering 

Dokumentet «Kommunale mål og retningslinjer» starter med en oversikt over hva som er 

kommunens, valdets og jaktfeltets ansvar og oppgaver. Hensikten med disse retningslinjene er 

å gjøre det klart og tydelig hvem som sitter med hvilket ansvar. Kommunens kontaktperson i 

valdet er valdleder, og oppgavene til valdleder kan dermed virke noe omfattende. En del av 

punktene dreier som mot valdet som enhet, og betyr ikke nødvendigvis at valdleder sitter med 

hele ansvaret alene. 

 

Målsetningene for elg er detaljert, fordi kommunen har et godt datagrunnlag gjennom mange 

år, og tar for seg beitegrunnlaget, bestandssammensetning og framtidig avskytning. 

Målsetningen for hjort er lite detaljerte grunnet lite og mangelfull rapportering, og det er 

generelt for lite kunnskap om rådyrbestanden til å kunne lage detaljerte målsetninger. Det 

forventes derimot at det blir en knekk i rådyrbestanden på grunn av årets harde vinter. 

 

Avslutningsvis er det en side med alle tidsfrister som jegere, jaktledere, valdledere og 

kommune må forholde seg til. Dette vil fungere som et enkelt og nyttig oppslagsverk, i tillegg 

til at det blir lettere for jegere å rettighetshavere å se hvilke frister de har å forholde seg til. 
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Vedlegg 

Kommunale mål og retningslinjer 

Høringssvar Ramberget jaktlag 

Høringssvar fra Fylkesmannen i Buskerud 

Høringssvar fra vald 16 - Rognlihøgda Tuftinåsen 

Høringssvar vald 6 - Holleia Nord 

Høingsvar fra vald 8 - Soknedalen vest 

Høringssvar fra Lars Magne Rustad 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Halldis Linde Lie 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/560-3   Arkiv: 443  

 

Vold og trusler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2018 

53/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 

 

 

 

Bakgrunn 

Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller 

trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte 

saker til Arbeidstilsynet.  

 

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. 

I følge KS er vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser. I 

kommunesektoren er helse- og sosialtjenestene spesielt utsatt, men også undervisnings-

sektoren har enkelte hendelser med vold og/eller trusler om vold. Da er det vanligvis barn og 

ungdom som rammes. 

 

I okt 2017 vedtok Rådmannen at en arbeidsgruppe nedsettes for å styrke internkontrollen med 

forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet.  

 

Effektmål:  

 Arbeidsgiver sørger for at risiko for vold og trusler om vold så langt som mulig fjernes eller 

reduseres 

 Skadevirkningene reduseres for de som rammes 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgruppens kartlegging i kommunen viser at det utøves vold og trusler i alle sektorene. 

Det har vært alvorlige hendelser i avdelinger som ikke inngår i nasjonalt, beskrevne 

risikogrupper. Politiet er en hyppig og viktig samarbeidspartner for mange av våre avdelinger. 

 

Nye regler fra Arbeidstilsynet 1.1.2017 fordrer at kommunens ledere minimum årlig skal 

vurdere risiko for vold og trusler om vold i egen virksomhet, og gjennomgå egne systemer og 

rutiner i tråd med de nye bestemmelsene. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. 
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 Lederne trenger innføring eller repetisjon i bruk av risikoanalyse. Verneombudene vil her være 

en viktig samarbeidspartner og støttespiller for lederen og de ansatte. 

 

Ansvaret arbeidsgiver har for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om vold 

er ikke nytt. To tilsyn foretatt av arbeidstilsynet i 2017 viser at det foreligger en del gode 

rutiner i kommunen, men også at en del av dette viktige arbeidet gjenstår.  

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 

trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3). Det systematiske 

HMS-arbeidet innebærer blant annet at det arbeidsgiver skal kartlegge, risikovurdere, utarbeide 

planer og iverksette tiltak for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, jf aml. § 3-1. 

Videre skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som 

kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon 

som er nødvendig, jf aml. § 3-2.   

 

I følge Arbeidstilsynet må hele virksomheten jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiver har ansvaret for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, men det er 

flere viktige roller i arbeidet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte skal samarbeide i det 

systematiske helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette krever felles møtearenaer. Kommunens 

MKS grupper kan være en slik møtearena. 
 

De nye reglene stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er 

for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig 

skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at 

arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon.  

 

De nye bestemmelsene stiller krav til at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for 

vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.  

 

Det å ha beskrevne rutiner for hvem som skal foreta oppfølgingen av den ansatte er vesentlig. 

Bedriftshelsetjenesten kan her være en naturlig samarbeidspartner. 

 

Det er innhentet tilbud om opplæring fra eksterne leverandører. Rutinen skal implementeres 

som del av dette opplæringsarbeidet. Implementeringsplanen vil inneholde oversikt over 

kursaktiviteter, innhold, gjennomføring, målgrupper. Aktivitetene vil evalueres. 

Opplæring av ledere i risikovurdering av vold og trusler på egen arbeidsplass vil være en viktig 

del av arbeidet. Implementering av rutine for netthets vil også inngå i arbeidet. 

Verneombudene vil få en aktiv rolle i implementering og realisering av dette arbeidet.  

Bedriftshelsetjenestens medvirkning blir også en viktig del av arbeidet. 

 

AMU vil inneha en viktig rolle ved å ha det overordnede ansvar for å følge med på avvik og 

påse at kommunens rutiner følges samt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten. 

 



  Sak 53/18 

 

 Side 59 av 61   

 

Juridiske forhold  

 Arbeidsmiljøloven §4-3 

 Forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  

 Arbeidstilsynets publikasjon nr. 597 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I mars 2018 vedtok Kommunestyret rutine for netthets i Ringerike kommune. Rutinen for 

netthets vil implementeres med rutine for vold og trusler.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at det er utarbeidet en overordnet prosedyre for vold og 

trusler. De nye prosedyrene skal sikre at ansatte som utsettes for vold og trusler gjennom 

arbeidet blir ivaretatt på en god måte. Videre er det viktig med et forebyggende arbeid slik at 

hendelser i størst mulig grad unngås.  

 

Rådmannen mener det er sentralt i videre arbeid at de nye prosedyrene implementeres i tråd 

med anbefalingene til arbeidsgruppen og de nye bestemmelsene.  

 

Vedlegg 

Prosedyre for forebygging, håndtering og oppfølging ved vold og trusler.  

 

 

Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 

 

 



  Sak 54/18 

 

 Side 60 av 61   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/958-1   Arkiv: 661  

 

Adgangskontroll kommunale prosjekt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

58/18 Formannskapet 24.04.2018 

54/18 Kommunestyret 03.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering 

som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det er et krav fra byggherreforskriften om å innføre elektronisk mannskapsregistrering på 

kommunale prosjekt og investeringsprosjekt. Kommunestyret har bedt rådmannen om å 

undersøke systemer og kostnader ved å innføre dette. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dette er utstyr som ivaretar elektronisk mannskapsregistrering på anleggsplasser. Både mobile 

og faste. Utstyret ivaretar lovkravet i Byggherreforskrift §15 av 1.juli 2017 for alle typer bygg 

og anlegg. Infobric systemet brukes på ca 10 000 byggeplasser. 

 

Med dette systemet vil kommunen som byggherre ha full oversikt over hvem som befinner seg 

inne på byggeplassen til enhver tid og kan hente ut lister på dette. Systemet registrerer 

tilstedeværelse med det lovpålagte HMS kortet. 

 

Det er flere systemer som ivaretar elektronisk mannskapsregistering, men felles for dem alle er 

at det er Infobric som leverer utstyr og løsninger til stort sett alle slike anlegg.  Det finnes også 

andre leverandører som tilbyr slike systemer men de bruker også Infobric’s sitt utstyr. 

 

Økonomiske forhold 

  

Registreringsboksen som man må ha er en engangsinvestering og koster kr 9.900,-  eks mva. 

Registeringsboksen er da kommunens eie. 
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Driftskostnaden pr. boks når den er i bruk er en månedsleie for oppkobling av trådløs 

kommunikasjon mellom registreringsboksen og databasen med mannskapsregisteringen. En 

avtale om mannskapsregistrering må inngås for hvert prosjekt. 

Driftskostnaden er for hvert prosjekt kr 12-14 kr/dag.  Driftskostnaden dekkes av prosjektene 

når den er i bruk. 

 

Kostnaden ved innkjøp av 10 registreringsbokser vil være kr 99 000,- eks mva. 

I tilegg vil kostnader for oppbevaring i kasser,  kr 10 000,- komme i tillegg. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Med bakgrunn i kommunestyresaken om soisal dumping vil rådmannen  anskaffe 10 

registreringsbokser for bruk i kommunale investeringsprosjekter. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4592-132   Arkiv: PLN 424  

 

 

Interpellasjon -Arnfinn Baksvær (AP) - Innløsing av boligeiendommer Nedre 

Kilemoen  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon - Arnfinn Baksvær (AP) - Innløsing av boligeiendommer Nedre Kilemoen. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTT ATT 1 3 APR. 2O1B

lnterpellasjon - lnnløsing av boligeiendommer Nedre Kilemoen

Formannskapet behandlet 20.03.2018 sak LULS <Områderegulering Follummoen>.

Vedtakets punkt 3 lyder:

<Når det foreligger en løsning for krysset El6 x fv. 172 og innsigelsen fra Statens Vegvesen
trekkes, vil det bli gjort en vurdering av om planene skal ferdigstilles. Dersom det blir aktuelt
å ferdigstille planen så legges følgende til grunn for videre arbeid:

a. Planformålene som ligger inne i gjeldende planforslag skal videreføres.

b. Eiendommene gnr. 50/bnr 337, gnr 50/bnr 323 og eiendommen til SAT eiendom tas ut av
planen

c. Området Bl I tas med videre i planen

d. Avgrensning av området Bl4 tas med videre i planen og skal ikke utvides (siden
planutvidelse vil utløse krav om ny høring)

e. Det skal tas sikte på å løse inn boligeiendommene og kommunen skal sitte som eiere på
disse tomtene.>

Bakgrunn for interpellasjonen er relatert til pkt 3e, hvor eierne av de tre private
boligeiendommene settes i en svært uheldig situasjon, i og med at eiendommene ikke er tatt ut
av områdereguleringen, og at iverksettelse av reguleringsplanen skyves ut på ubestemt tid.
Interpellanten er kjent med at flere av beboerne har et sterkt ønske om å etablere seg andre
steder, og at eiere av eiendom 501312 allerede har kjøpt erstatningseiendom, basert på
tidligere politiske og administrative signaler om innløsing av eiendom. Med de vedtak som nå
er fattet i saken, sier det seg selv at boligeiendommene ikke omsettbare i markedet.

Interpellanten har stor forståelse for boligeiernes frustrasjon, og anmoder Ordfører å besvare
følgende spørsmål:

1. Vil Ordþrer ta ínítíøtív tíl øt det opprettes en polítisk sak med henblíkk på' så snørt
som mulíg,,å tílby eíerne av de tre berørte bolígeìendommene ínnløsíng øv
eíendommene?

Det bemerkes i vedtak pkt 3e at Ringerike kommune ved innløsing vil være eier av
eiendommene, noe som vil kunne bety at boligene kan benyttes som kommunale
utleieboliger, noe interpellanten antar vil kunne dekke et behov.

Hønefoss 10.04.2018

Arnfinn Baksvær, Ringerike Ap
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1256-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 46/18 

 

Saksprotokoll - Månedsrapport februar 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Månedsrapport februar 2018 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1256-1   Arkiv: 210  

 

 

Månedsrapport februar 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Månedsrapport februar 2018 tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2018 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 19,1 mill. kroner. Det er budsjettert med et «overskudd» i 

år på 32,3 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik 

årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 13 mill. kroner. 

Sykefraværet i hittil i år (februar) viser en negativ trend i forhold til slutten av 2017, men det 

kan skyldes stort fravær på grunn av influensa i 2018.  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av 

disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen 

innenfor drift og investering. 

 

Rådmannens vurdering 

Så tidlig på året vil det alltid være en viss spenning til hva 2018 vil by på av uventede 

hendelser. Så langt har vinteren gitt merkostnader til brøyting og energi innenfor sektor 

Samfunn, men også Helse og omsorg har økte kostnader til ny turnus som innføres i april, og 

til de mindre institusjonene som har krevende pasienter.  

 

Skatteinngangen er på budsjett på starten av året, vi forventer ikke at den blir like god som i 

2017.  

 

Rådmannen vil sammen med kommunalsjefene iverksette tiltak som gjør det mulig for 

sektorene å holde sine budsjettrammer. Ved behov for justeringer i budsjettet vil rådmannen 

legge dette frem til politisk behandling i forbindelse med tertialrapportene. Skulle det være 

behov for å foreta ekstraordinære justeringer i tjenesteproduksjonen vil det bli lagt frem 

fortløpende til politisk behandling.  



- 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport februar 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1254-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 45/18 

 

Saksprotokoll - Regnskap 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2017 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 37 072 460,84  

avsettes slik: kr 6 493 289,40 til disposisjonsfond, kr 11 590 267,74 til å opprettholde 

realkapitalen i Fossefondet, kr 96 840,14 til bufferfond i Fossefondet og kr 20 000 000,00 til 

ubundet investeringsfond 

3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2017 godkjennes.   

4. Rådmannens årsberetning for 2017 godkjennes.  

5. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til orientering 

6. Årsbudsjett for 2018 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Punktene i vedtak korrigeres slik at punktene blir 1-6. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 18/1254-1   Arkiv: 210  

 

 

Regnskap 2017  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2017 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 37 072 460,84  

avsettes slik: kr 6 493 289,40 til disposisjonsfond, kr 11 590 267,74 til å opprettholde 

realkapitalen i Fossefondet, kr 96 840,14 til bufferfond i Fossefondet og kr 20 000 000,00 til 

ubundet investeringsfond 

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2017 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2017 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til orientering 

7. Årsbudsjett for 2018 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 

 

 

 Sammendrag 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 70 165 989,44 

Driftsregnskapet for 2017 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 37 

072 460,84. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.  

 

Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et 

tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2017. Det regnskapsmessige 

mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond og til ubundet investeringfond for å 

finansiere egenkapitalinnskudd til KLP.  

 

Innledning / bakgrunn 

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og  

regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner  

og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.  

 

Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.  

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året, og skal omtale viktige 

hendelser samt gi en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet.  



- 

 

Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for 

oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. Det blir i 

tillegg lagt fram sak hvor det er rapportert på mål i Handlingsprogram 2017-2020. Det er 

framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 66,1 

millioner kroner. Det er overført 1 million kroner til investeringsregnskapet. Etter overføring til 

investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et regnskapsmessig 

mindreforbruk i 2017 på 37,1 millioner kroner.  

 

Året 2017 viser et godt økonomisk resultat for Ringerike kommune som for mange andre 

kommuner. Det har vært et år hvor usikre momenter som pensjonsutgifter, skatteinntekt og 

skatteutjevning har slått positivt ut i forhold til både budsjett og prognose. Selv om 2017 har 

vært et godt år økonomisk så har det også vært krevende. Vi har hatt utgifter til kostnader ved 

Hønen gård til opphold for brukere fra opprinnelig andre kommuner, og gitt bidrag til veibru 

og kryssløsning ved Ringmoen. De største avvikene mot budsjett finner vi under avsetninger 

og overføringer (11,7 millioner kroner) og skatt og rammetilskudd (23,4 millioner kroner). 

 

Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert arbeidsgiveravgift 

har i 2017 vært på 149 millioner kroner.  

Driftsinntektene økte med 3,8 % i 2017, mens driftsutgiftene ble økt med 4,6 %.  

 

Økonomiske forhold 

Økonomisk hovedfokus de siste årene for Ringerike kommune har vært å skape rom for de 

nødvendige investeringene i infrastruktur som må gjennomføres. Driften er redusert, og det er 

stort fokus på å holde budsjetter i tjenestene. Handlefriheten har økt ved at kommunen nå har 

ett disposisjonsfond på 164,5 millioner kroner dersom rådmannens forslag til vedtak blir fulgt. 

Det vil i så fall utgjøre 7,3 % av driftsinntektene i 2017. Det anbefales at kommunen har ett 

disposisjonsfond på 10% av driftsinntektene, for Ringerike kommune vil det utgjøre opp mot 

225 millioner kroner. 

 

Avkastningen til Fossefondet ble høyere enn konsumprisindeksen og jfr finansreglementets 

punkt 4.3 skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å sette av 

beløpet til «Fossefondet - realkapital» som er klassifisert som disposisjonsfond i 

driftsregnskapet. 

 

Rådmannens vurdering 

2017 har også vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, noe som har gitt gode resultater. 

Ringerike kommune har på Kommunebarometeret for 2018 (foreløpige tall) klatret 45 plasser 

til plass 219. Dette skyldes i hovedsak forbedring for nøkkeltall for pleie og omsorg og skole. 

 

Også i 2018 og årene framover vil Ringerike kommune måtte tilpasse utgiftene til inntektene 

samt ta høyde for økte finanskostnader i forbindelse med investeringer. Vi ser også at det 

oppstår utgifter som kommunen må dekke som følge av pålegg fra Fylkesmannen eller vedtak i 

Stortinget hvor finansieringen av vedtaket er ukjent eller kommer på ett sent tidspunkt i 

forhold til gjennomføring. Vi anser likevel at vi har god økonomistyring, og har fleksibilitet til å 

ta uforutsette hendelser. 



- 

 

Rådmannen vil understreke viktigheten av å fortsatt arbeide for å skape et økonomisk 

handlingsrom som gjør Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske 

svingninger både på inntekts- og utgiftssiden, samt økte finanskostnader i forbindelse med 

investeringsprogrammet. 

 

Vedlegg 

1. Regnskap 2017 

2. Årsberetning 2017 

3. Revisjonsberetning regnskap 2017  

4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2017 - ettersendes 

5. Årsrapport 2017 – legges fram i møtet 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/690-5  Arkiv: 203 &58  

 

Sak: 47/18 

 

Saksprotokoll - Kontrollrapport 2017 - skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike 

kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til 

orientering 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Kontrollrapport 2017 - skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til 

orientering 

 

 

 

  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rapporten viser at skatteoppkreverfunksjonen driftes i samsvar med gjeldende regelverk. 

Innkrevingsresultater er for 2017 svær nær måloppnåelse, og i enkelte tilfeller også bedre enn 

målene.  

 

Likevel er det fortsatt rom for ytterligere forbedringer både faglig og på måloppnåelsen. 

 

 

Vedlegg 

Skatteoppkreverenfunkjonen 2017 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Ringerike kommune.PDF 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 
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saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Sak Skatteoppkreverfunksjonen 20 1 7

Vedlegg ,Årsrapport for 2017 Skatteoppkreveren i Ringerike kommune
Kontrollrapp ort 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike
kommune.

Vedtak i kontrollutvalget:
Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 samt kontrollrapport20lT fra skatteetaten oversendes
kommunestyret med følgende innstiling:

Kommunestyret tar skatteoppkreveren årsrapport for 2017 samt kontrollrapport20lT fra skatteetaten
til orientering.

Saksfremstilling:
Skatteoppkreveren i Ringerike kommune har utarbeidet en årsrapport for sin virksomhet i2017.
Likeledes har sekretariatet mottatt kopi av kontrollrapport20lT fra skatteetaten til kommunestyret.

Skatteoppkreveren har en viktig funksjon i kommunen, og etter vårt syn er det korrekt at både
kontrollutvalget og kommunestyret blir kjent med utførelsen av denne funksjonen.

Vi foreslår derfor at rapportene oversendes kommunestyret til endelig behandling.

Forslag til vedtak:
Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra skatteetaten oversendes
kommunestyret med følgende innstiling:

Kommunestyret tar skatteoppkreveren årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra skatteetaten
til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget fikk seg forelagt Skatteoppkreverens årsrapport 2017 samt
kontrollrapport 2017 fra skatteetaten til orientering.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret - organisering, ressurser og kompetanse

Organisering

Ressurser
For 2017 er det 8,1 årsverk ved skatteoppkreverkontoret som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen for
Hole og Ringerike, hvor ressursbruken i Ringerike er 6,6 årsverk.

Tabellen viser ressursbruk ved fordeling av àrsverk per omràde

1.1.2 Organisering

ved for Hole ke kommune

Arsverk %qndel
fordelt

Skatteregnskap o,7
10o/o

lnnfordring 3,1
47o/o

Arbeidsgiverkontroll 2,2
33o/o

Administrative oppgever 0,ô
1Qolo

SUM ô.ô 100 %

SKATTEOPPKREVEREN

INNFORDRING
Konsulent Bente Vigdis Eriksen

Konsulent Grethe Karin Hansen
(10% skatteregnskap)

Konsulent Ragnhild von Krogh

Konsulent Britt Juvet Lian (fra 01.06.17)
(40% kontroll)

lOOo/¡

100o/oKonsulent Sheela Smeby

lOOo/o

90%

50o/o

4Ùo/o

Skatteoppkrever
Lbabeth Andersen

ARBEIDSGIVERKONTROLL

Konsulent Britt Juvet Lian (fra 01 .06.1 7)
(40% innfordring)

Konsulent Espen A Skaane
(20olo s katte re g nska p)

Konsulent Tone Magnussen

Konsulent Espen A Skaane
(80% arbeidsgiverkontroll)

Konsulent Grethe Karin Hansen
l90o/o innfordrinoì

10o/o

$Qo/o

SKATTEREGNSKAP

Konsulent lnge Losvik 100%

40o/o

80%

20o/o

Arsrapport 2017 Skatteoppkreveren i Ringerike
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Vurdering av ressunssituasjon og kompetanse

I 2Q17 har en ansatt hatt redusert stilling med 50o/o på grunn av langtidssykmelding.

Videre har en ansatt redusert sin stilling t¡l 80% stilling fra 01.06.17 på grunn av avtalefestet pensjon

(AFP). En person økte sin still¡ngsprosent med 1 Oo/o lra 01.02.2017. De lleste ansatte har lang

ansiennitet og kompetansen anses å være høy. Ny kompetanse tilføres gjennom eksterne kurs. lnternt

har vi både opplæring av hverandre innenlor ulike fagområder, samt at vi månedlig har

casegjennomganger hvor det erfokus på tyngre sakersom kan sees på i fellesskap.

Samfet sett har kontoret tilstrekkelig med kompetanse for å ivareta alle arbeidsoppgavene

1 .2 lnternkontroll
Skatteoppkreveren holder seg oppdatert på gjeldende regelverk og har rutinebeskrivelser for å ivareta

internkontrollen ved kontoret.

1 .3 Skatteutvalg
Det har blitt behandlet en sak ¡ Skatteutvalgel i 2Q17. Ettergitt beløp kr 798 225.

1 .4 Skattekonforcfs kontroll av skatteoppkrevertunksionen

Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, jf. rapport datert
12.01.2018.

Skatteoppkreveren har i2017 fàtt følgende pålegg:

Påse at vurderinger og vedtak følger seksbehendlingsreglene i lempningssaker i tråd med
Skattedirektoratets meldinger nr. 912O11 og 3D012.

Bakgrunnen for pålegget er at skattekontoret ved to saker, som gjaldt behandling av en søknad om
betalingsavtale og i en sak om ettergivelse av renter/gebyr, mente at den skriftlig vurderingen av

vedtaket i for liten grad var begrunnet isaksfremstillingen i forhold til lempningsvilkårene i de
ovennevnte meldingene.

Sett i lys av kontorets årlige saksmengde ser en seg fornøyd med skattekontorets kontrollresultat.

2, Skatteregnskapet
Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,

behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2.1 Avleggerse av skattercgnskapet
Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet Íor 2017 e¡ Íøtt, avstemt og avlagt i samsvar med

gjeldende forskrifrer og retningslinjer, jf. lnstruks for skatteoppkrevere av S.april 2014 S 3-3 nr- 2.

Det vedlagte signerte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsà¡e|2017.

Arsrapport 2017 Skatteoppkreveren i Ringerike
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2.2 Vurdering av skatteinngangen

Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår

2017 2016 Endring
Arbeidssiveravsift -600 957 514 -565622e26 35 334 687

Finansskatt lønn -5 332 650 5 332 650

Kildeskatt rnv - 100% stat -'tæ 457 -516 522 -380 065

Personlige skatteytere -2 454 771 345 -2 393 938 830 60 832 51 5

Tvangsmulkt -960 992 -20 006 940 986

Upersonlige skatteytere -300 544 724 -246317 869 54 226 851

Renter -8 585 674 -5 360 715 3 224 958

lnnfordrinq 257 781 307 558 49 776

Sum -3 C71 031 gl1 3 211 469 211 I 59 562 359

Det har vært økning i den totale skatte- og avgiftsinngangen på over 159,5 millioner lra 2016 tt 2017 .

Økningen er pâ4,97 o/o.

Kommunens andel av skatte¡nngangen i regnskapsårct

-5 471 817

-4 799 724

4 456
-1 497 883

-5 397

777 329

49 402

Forskuddspliktige -734 617 104

-361 168 66ô

-335æ4144
-92887
168 983

77 053 506

-72181 613
-74 724 925

1 256

475 048
-31 749 036

-237 456

-127 156

65 938 645 62 074 219
4 951

0

0

0

0

Ordning Konto 2017 2016

Arbeidsgiveravgift 0

0

0

0

2000 Arbeidsgiveravgifr

2081 Ettergivelse

2082 Avskrivino
Etterskuddspliktige -5 599 315

-4 432544
625

-1 690 995

-4 2_7-1.-

-1 487

514 914

14 443
0

0

-773 885 414

-398 464 187

-332 104 023

48
4 913

80 826 574

2400 Forskuddsskatt

2482 Avskriving

2500 Restskatt

2502 Rentetillegg

2510 Tillesgsskatt
2550 Overskytende forskudd

2582 Avskriving
Finansskatt lønn

3000 Finansskatt lønn

2100 Forskuddstrekk fra arbeidsgivere

2101 lnntektskorreksion RAFT

2102 Overtøring forskudd rnellom kommuner

2182 Avskrivino
2191 Avsetnins til margin

2192Bruk av margin -78 283 828

-79 427 924
102 660

434 000

-34761703
-203 432

26 042

2200 Forskuddsskatt, person

2281 Ettergivelse

2282 Awkrivins
2300 Restskatt, person

2302 Rentetillegg

231 0 Tilleggsskatt, person

2350 Overskytende forskudd, person

238'1 Etterqivelse

Arsrapport 2017 S katteoppkreveren i R ingerike
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Ordninq Konto 2017 2016

2382 Avskriving

2800 På leggstrekk, arbeirlsgivere

Kildeskett
2600 Skett på utbytte, utenlandske
aksionærer
297 5 Her¡eløse inntekter

Renter og gebyr

2060 Forsinkelsesrenter

2065 Renter av endring i arb.g.avgift

21 60 Forsinkelsesrenter

2165 Renter av endring i forskuddstrekk

2260 Forsinkelsesrenter

2352 Rentesodtsiø relse

2360 Forsinkelsesrenter

2365 Renter av endring i skatt, person

2460 Forsinkelsesrenter

2552 Rentegodtgjørelse

2560 Forsinkelsesrenter

2565 Renter av endring i skatt
2660 Forsinkelsesrenter

271 0 Gebyr, andre grunnlagsdata

2860 Forsinkelsesrenter

2882 Avskriving
2971 Gebyr til kommunen

2972Gebvr tilandre
297 4 lnnlordringsin ntekter

2976 Bortskrivning småbeløp debet

2979 Tilfeldige inntekter

2981 Ettergivelse

2982 Avskriving

Tvangsmulkt

2978 Tvangsmulkt

Sum

-69 985

1 71 3

-81 028
179

ô23002
248 581

-1 823 458

1 730 030

29 544
0

0

-2 334 969

1 251 423

-605

0

0

0

-1 2e2629
.

:\01 877
.

-2727
-98 339

69

-421 168

342394
-1 008 778

-I L7_.

-672

67 127

-164 455

1 737

ô6 404 -8 351

-7 137 l0 308

20 403 32642
-1 1 773 -108 065

-6 404 -4283
-3

-1 1 64
1 108

-236

-921

0

159 106 159 115

92 590

-1 94 591

1 745

-1 381

3 148
-1'111

5 490

23023 30 571

0 0

-78t 8r9
0 0

698 -741381 549

Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 201 7 er kr 781 819 698. Tilsvarende tall for
201 6var kr 741 381 549, dvs. en økn¡ng på kr 40 438 149. Økningen er på 5,45 %fra2O1 6.

I periodisk oppgjør for november ble kommunen tilført ekstra inntekt pâkr 1 2669 220 på grunn av for
mye avsatt margin for inntektsåret 2016 (se punK 2.3). For mye avsatt margin blir fordelt mellom
skattekreditorene etter at alle skatteoppgjør for inntektsåret er gjennomført.

Foreløpig fordelingsprosent til kommunen for inntektsåret 2016 var på 30,64 % men ble etter
skatteoppgjøret for201 6 økttil 31,18 %. Korrigerte fordelingstall medførte økt inntekt pàKr 12 005 959,
som ble lagt til i periodeoppgjøretlor november 201 7 (skatteinngang hittil for inntektsåret omfordeles
m ellom skattekreditorene m ed nye fordelingstall ).

Kommunens budsjetterte skatteinntekter for regnskapsåret 2017 var satt til kr 739 000 000.
Den faktiske skatteinngangen ble 42,8 millioner høyere enn budsjettert.

2.3 Margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal

skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som

margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.

, Arsrapport 201 7 Skatteoppkreveren i Ringerike



wf 31.1Q.2O17
linntektsåret 2016)

per 31.12.2O17
(inntektsåret 20171

lnnestående maroin 4A 728 736 216 537 331
For mye avsatt margin 40 728714
For lite avsatt maroin
Prosentsats 10 10
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Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene 2A16 og 2017

Kommentarer til marginavsetn¡ngen
Marginavsetningen kan ligge i intervalletS-12 %. Kommunestyret bestemte å justere denne fra
I t¡l l0 o/o gjeldende fra inntektsåret 2008.

Marginawetningen har vært tilstrekkelig til å dekke tilbakebetaling av tilgodebeløp ved

skatteoppgjørene de siste tre årene.

3. lnnfordring av krav
I henhold til skatteoppkreverinstruksen $ 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødþ opphold etter

foÍall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal

skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på t¡ltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan

skje hurtig og effeKivt, samtidþ som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet

som forholdene tillater.

3.1 Resfanseutviklingen

Totale restanser og berostilte krav
Tabellen visertotale restanser og berostilte krav for 2017 og 2016, samt endring fra i tor for restanse

berostilte krav

Skatteart

Endring i
restanse

Reduksjo
n (-)

Økning
l+)

Restanse
31.12.2017

Herav
berostilt
restanse
31.12.2017

Restanse
31.',l2.2016

Herav
berostilt
restanse
31.12.2016

Endring i
be¡ostilt
restanse

Reduksjo
n (-)

Økning
(+)

-2 16256,4
Sum restanse
pr. skatteart 127 9749æ 2',t76298 130 141 563 2 819 964 €43 666

A¡beidsqiveravoift 4 589 5,15 0 3 695 753 0 893752
Arlistskatt 0 o o 0
Finensskâtt o o o o

Forsinkelsesrenter 147320l¡. 99 362 14 010750 112325 721 314 -12 963

Forskt¡ddsskatt 33047 0 324200 0 -291 153

Forsk¡ddsskaft
Derson 20 154 365 0 22ú6û1 o -1 891 dt6

3 106 3Ít 0 I 966 153 o 114DZJO
Gebvr o 8m3 980 0 47æ
I n nfordrinosinnte kter 2015494 17 941 2t34æ8 21 821 -15 814 € 880

lnntekt av summarisk
fellesoppqiør 0 0 0 0

Kildeskatt 0 0 0 0
Restskatt 46749æ o I 949 665 0 2725293

-eí)6a23Restskatt person 75 804 141 2 058 995 89 094 784 2 685 818 -13 290 6,13

Arsrapport 2017 Skatteoppkreveren i Ringerike
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Tvanosmulkt 2462 022 0 15 169 0 2 8¿16 853

Sum resüanse
diverse krav o 0 0 0
D¡verse krev 0 0 0 o
Sum restanse
pr. skatteart
inkl. díverse krav 1279789€É 2'1 762ß í3L 141 563 2 819 964 -2 162564 643 666

)

Kommentarer til resúanses¡tuas¡onen og utvikl¡ngen ¡ restanser

Totalt utestående krav utgjør per 31.1 2.201 7 k¡. 1 27 978 999 og er redusert med kr. 2 1 62 564 fra
201 6. Berostilte krav utgjør kr. 21 76298 og er redusert med kr. 643 666 lra201 6.

Det har vært en reduksjon i restanser for forskuddsskatt upersonlige og forskuddsskatt personlige

Ved skatteoppgjøret lor 201 7 fikk 1 8 321 personlige skatteytere til gode vel207 millioner. I alt 3996

personlige skatteytere fikk restskatt på vel 84 millioner kroner, dvs. gjennomsnitt kr. 21 021 pr. person

Til sammenligning var det i 201 6 en samlet restskatt for personlige skatteytere med 1 06, 6 millioner

kroner for 431 2 personlige skatteytere, dvs en gjennomsnitt pà kr.24 717.

Restansereldre år

Tabellen viser totale restanser eldre for de samme årene.

Kommentarer t¡l restanser og restanseoppfø¡g¡ngen for eldre år

Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten "Restanseliste - forelda krav" dato l.o.m. 31.1 2.2O1 7 .

Totalt1 0kravbleforeldet31 .1 2.201 7. Semletbeløpsomvarforeldetper31 .1 2.201 7erkr. 1 96733"

Krâvene har vært fuþt opp i hele perioden før foreldelse. Restanseliste - forelda krav per 31.1 2.2O'1 7 er

gjennomgått og utg¡fisført jenuer 201 7.

3.2 In nfordringens effektivitet

Vurde rin g av resulta tet pr. 31 .1 2.201 7

lnntektsår Sum restanse (debetl Helav skatteart
"Restskatt - DefÊon"

201 5 1 0 728 452 7 329389
201 4 1 2 1 10 256 I 391 260
201 3 I 013 014 6 026 1 66
201 2 - 1 987 62325 873

Skatteart Resultat
31.1 2.1 7

Skatt Sørs
resultatkrav 20f 7

Restskatt person 201 5 93,410/o 93,00%

lnnfordret restskatt person 201 5 53,920/o 60,00%

Forskuddsskatt person 201 6 98,72% 98,90%

Forskuddstrekk 201 6 99,940/o 99,90%

Arbeidsgiveravg.20l6 99,90% 99,80%

Forskuddsskatt u person lig e 201 6 99,99% 99,90%

Restskatt upersonlige 201 5 99,270/o 98,50%

Arsrapport 201 7 Skatteoppkreveren i Ringerike
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Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Sett opp mot resultatkravet for 2017 er vi fornøyde med resultatet.

Antall innfordringstiltak nedenfor gjenspeiler kontorets aktivitet i 2017

. Utleggsforretninger:

. Utleggstrekk:

. Tvangsdekning:
¡ Konkurs:
. Gjeldsordninger
¡ Anmeldelser

Motregninger:
o Søknad om lempning:

241

435

27

4

17

2

143

7

)

Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektivitebn i innfordringen

Kontoret har kontinuerlig fokus på å holde en høy aktivitet i innfordringen for å oppnå de beste
resultater. DTI (debitortilpasset innfordring) benyttes, men enkelte tilfeller gjøres det awik fra dette for å
løse saker på en annen måte som tjener innfordringen. Det benyftes de tvangstiltak som er lilgjengelige
som utlegg i pengekrav, tvangssalg og konkurs.

Omtale av spesielle forhold
Med ny skatteforvaltningslov kan Skatteetaten ilegge en daglig løpende tvangsmulkt dersom

virksomheten ikke leverer skattemeldingen eller andre pliktige opplysninger i tide. Alle virksomheter
som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt ved manglende

levering. Tvangsmulkt har blitt ilagt for første gang på verdipapirer, grunnlagsdata og mva i februar
2017.

3.3 Sæmamskompefanse

Skatteoppkreveren har særnamskompetanse og dette har stor betydning for en rask innfordring. Alle
saksbehandlerne gjennomfører utlegg for egen skatteytermasse og det tas utlegg i pengekrav,
verdipapirer, eiendom og løsøre som skyldner måtte være i besiftelse av. Utlegg i pengekrav er en rask
og effektiv måte å innfordre på. Tvangssalg av utleggspant gjennomføres når annen løsning ikke fører
fram.

Alle større krav sikres ved utleggsforretning også med intet til utlegg for å hindre at krav blir foreldet.

4. Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av atbeidsgiverkontrollen
Arbeidsgiverkontrollen er felles for skatteoppkreveren i Hole og Ringerike som er utført av 3 ansatte
med ca. 2,2 àrsverk.

Kontoret er ikke deltaker i noe interkommunalt samarbeid

Arsrapport 2017 Skatteoppkreveren i Ringerike
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4.2 Planlagte og gjennomførte Rontroller

Antall planlagte kontroller 'lor 2A17 var 6l . Dette utgjør 5 o/o av totalt antall opplysningspliktige i

kommunen-

Antall gjennomførte kontroller i 20'1'7 var 52. Dette utgjør 4 ,2 otb av totalt antall opplysningspliktige i

kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i 2016 var 65 (5,3 %)

1 .3 Resultater fra kontrollene

Gjennomlørte kontroller 20 I 7:

Formalkontroller 34

Avdekkingskontroller 11

U ndersø kelseskontro ller 7

O ppfølgingskontroller 0

Sum arbeidsgiverkontroller 52

Avdekkingskontrollene har medført endringsforslag med øl<t arbeidsgiveravgiftsgrunnlag med kr 106

669 og øK inntektsgrunnlag pàkr2 948 806.

Som ledd i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet er det foretatt et betydelig antall kontroller på

byggeplasser.

Skattekontoret har fattet et vedtak om økning av grunnlag for arbeidsgiveravgift pâ kr 47 102 og to med

økning av innteKsgrunnlag på kr 286 791. Vedtakene var i overenstemmelse med endringsforslagene

fra skatteoppkreveren.

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Skattedirektoratets krav om kontroll av 5 olo av aktlve arbeidsgivere er ikke oppfylt. Kontrollområdet

omfatter både Ringerike og Hole og resultatoppnåelsen i begge kommunene ses i sammenheng.

Arbeidsgiverkontrollen har deltatt i 3 aksjoner i samarbeid med andre (A-krim), estimert tidsbruk er 70

dagsverk. A-krim saker er ressurskrevende for kontrollmiljøet.

Avdekkingskontroller har krav om beløpsmessig avdekking i 50 % av kontrollene, det er avdekking i

72,7 o/o av kontrollene. Dette v¡ser at kontrollene er rettet mot arbeidsgivere hvor det er begrunnet og

stor sannsynlighet for å avdekke vesentlige mangler ved innberetning av lønnsytelser.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
Arbeid mot arbeidslir¡skriminalitet er et satsningsområde og det ble i2015 opprettet en egen gruppe

med representanter fra politi, N AV, Arbeidstilsynet, Skattekontoret og Skatteoppkrever.

4.6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak
Det er ikke avholdt informasjonsmøte for arbeidsgivere eller regnskapsførere i inneværende år
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Det er sendt informasjonsskriv til 76 nyregistrefte potensielle arbeidsgivere i kommunen.

Det er gift utstrakt informasjon til arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer pr. telefon eller ved
frammøte hos skatteoppkreveren.

/r/ _ra

i

Ll¡cbeth
rkatteoppkrwer

Vedlegg: Arsregnskapet for 2017
Vedlegg til årsregnskapet

t
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Vedlegg I

Arsregnskap for Ringerike kommune for regnskapsåret 2017

Avl agt etter kontantprinsi ppet.

2017 2016

Likvider 231 749 482 226772 146

Skvldio skattekreditorene -14952384 -'15241687
Skyldis andre -259364 -252847
lnnestående margin -216537 331 -211277 610

Udisponert resultat 4 -2

Sum 0 0

Arbeidsqiveravqift -600 957 514 -565622826
Finansskatt lønn -5 332 650

Kildeskatt mv - 100% stat -136 457 -516 522

Personlige skatteytere -2 454 771 345 -2 393 938 830

Tvangsmulkt -960 992 ¿0 006

Uperson lige skatteytere -300 544 720 -246317 869

Renter -8 585 674 -5 360 715

lnnfordrino 257 781 307 558

Sum ¡ 371 031 571 -3 211 469 211

Fordelt t¡l Folketrygden - a rbeidsg iveravgift 600 957 512 56s622826
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 719 262 482 699 979 966

Fordelt til Fylkeskommunen 1U 410 543 158 134 427

Fordelt til kommunen 781 819 697 741 381 542

Fordelt til Staten 1 104 581 335 1 046 350 450

Krav som er ufordelt 2 0

Videresending plassering mellom kommuner 0 0

Sum 3 371 031 571 3 211 469 211

' Lls¡befh A
skatteoppkrever

,l_ø
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Vedlegg 2

Vedlegg til årsregnskapet fo¡ 201 7

Arsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Arsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er
innbetalt i løpet av regnskapsåret.

lnnbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten
(skattekreditorene), etter gjeldende fordelin gstall.

Sumlinjene i årsregnskapet:

r Likvide¡
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.

r Skyldigskattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12,
Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar

Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.

. Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene pga mangelfull informasjon fra den som innbetafer.

¡ lnnestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skaldet
holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin. Marginen
skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.

o Udisponert resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

r lnnbetalte skatte¡ og avgifter, Renter, lnnfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for
personlige og upersonlþe skattytere, kildeskatt, fuangmulkt samt renter og gebyrer.

r Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i henhold til
gje ldencle fordel ingstall.

o Klav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

o Videresending plassering mellom kommuner
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap.

Arsrapport 2017 Skatteoppkreveren i Ringerike
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Skatteetaten Saksbehandler

Svern Kåre Eikefjord

Telefon

40808212

Deres dato

Deres referanse

Vår dalo

15.022018

Vår referanse

2018/3ôS

KommunesÛret i Ringerike kommune

Pb 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Kontrol I ra ppo rt 2017 ved rørende skatteoppkreveren for Ri n g erike kom m u ne

1. Generelt om fagl¡g styr¡ng og kontroll av skatteoppkreveren
Skalteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "lnstruks for skatteoppkrevere"
av 8. april2014.

Skattekontoret har faglig ansver og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr ât
skattekontoret:

r plikter å yte veíledníng og bistand ifaglige spørsmål
. gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
c ulfører kontroll av skatteoppkreveren

Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "lnstruks for skettekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "lnstruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 201 1 .

Formålet med kontrollen er å avklare:
. om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
r otr regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar

med gjeldende regelverk
. om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende

regelverk
. om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
S katteoppkreverkontoret omfatter komm u ne ne Hole og Ri n gerike.

Surn årsverk Ri ne i henhold til å

Postad¡esse

Postboks 2412

3104 Tønsberg

skatteelaten no/sendepost

Bosøksadresse:

Se www skatteelalen.no

Org.nr: 991 733078

Sentralbord

8C0 B0 000

Telefaks

337412W

Antall årsverk2017 Antall årEverk2015Antall årsverk 2016
Þ.o 7,2 6,8
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3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret
har mottatt det innen fastsatt frist.

Arsregnskapet for Ringerike kommune viser per 31 . desembe r 2017 en skatte- og avgiftsinngangr til
fordeling mellom skattekreditorene (etterfradrag for avsetning t¡l mafgin) på kr 3 371 031 571 og utestående
restanser2 pâ Rr 127 978 999, herav berostilte krav på kr 2 176 298.

I n n krevi n g sre s ultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2O17 for Ringerike kommune.

Res ultater for arbe idsgiverkontrollen
Resultater for kommunen per 31 . desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resullatrapportering :

Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordninoen

Mlnstekrav
antall kontroller
(5 olo av
arbeidsoiverneì

Antall utførte
kontroller i 2017

Utført kontroll
2017 (aolol

Utført kontroll
2016 (i%)

Utført kontroll
2017 region (i
olol

1225 61 52 4,2 5.3 4.8

Skatteoppkreveren har deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant annet
mot arbeidslivskriminalitet (A-krim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for arbeidet mot A-krim og svart

i økonomí.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samllige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.

Skattekontoret har for 2A17 utørt kontorkontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.

Skattekontorelhar i 2O17 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving. Kontrollen ble avholdt 4. og 5. desember 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 12. januar
2018. Skåtteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 22. januar 2018.

Resultatkrav
2017 (.%l

lnnbetalt av
gum krav
2017 (i%l

lnnbetalt av
sum k¡av
2016[i%l

lnnbetalt av
sum krav for

regionen 2017
l1 olol

Restskatt personliqe skattytere 201 5 93,00 93,41 89,'17 95,97
Forskuddstrekk 2016 99,90 99.94 99,94 99_93

Forskuddsskatt oersonliqe skattvtere 20 1 6 98.90 9872 98.78 99.16
Forskuddsskatt upersonlioe skattvtere 201 6 99.90 99.99 99.78 99.94
Restskatt uoersonlioe skattvtere 201 5 98,50 99,27 97.72 98.84
Arbeidsoiveravoift 201 6 99.80 99.90 99.82 99.82

r Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skatteoppkrevers overordnede ¡ntemkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk,

Reg nskapsføri n g, rap po rte rin g og avleggelse av års regns kap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvaÍ rned gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

S katte- og avgiftsin nkreving
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:

Skatteoppkrever har fått gjentatt pålegg om å følge saksbehandlingsreglene i SkattectirektoÍatets meldinger
nr 91201'l og 312012 ved lempningssaker.

UtovergÍtte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølg¡ngen av restansene i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets oppføl g¡n g av skatteoppkreveren
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkreveren om resultatkrav i dialogmøte den '1, februar 2017 og
det har vært avholdt avholdt styringsbesøk hos sketteoppkrever 8. mars 2017.

Skatteoppkreverkontoret har vært representert på fagdager 7. og 8. november 2017. Disse hadde parallelle
sesjoner innen innfordring, regnskap og ledelse.

Med hilsen

lngvillHelstad
Avdelingsdirektør
Avdeling for innkreving

Skatt sør

Elisabeth Gylder Vingereíd

Kopitil:
Kontrollutvalget for Ringerike kommu ne
Rådmann/ admin istrasjonssjef i Ringerike komm une
Skatteoppkreveren for Ringerike kommune
Riksrevisjonen

Dokuntentet er e[ektronisk godkjent og har dedor iUee håndskrevne signaturer
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Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Ringerike kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap  er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Hole og Ringerike. 
 
Sum årsverk Ringerike kommune i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
6,6 7,2 6,8 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret 
har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Ringerike kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 3 371 031 571 og utestående 
restanser2 på kr 127 978 999, herav berostilte krav på kr 2 176 298.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Ringerike kommune.  
 

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 93,00 93,41 89,17 95,97 
Forskuddstrekk 2016  99,90 99,94 99,94 99,93 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 98,90 98,72 98,78 99,16 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,90 99,99 99,78 99,94 
Restskatt upersonlige skattytere 2015 98,50 99,27 97,72 98,84 
Arbeidsgiveravgift 2016 99,80 99,90 99,82 99,82 

 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i 
%) 

1225 61 52 4,2 5,3 4,8 
  
Skatteoppkreveren har deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant annet 
mot arbeidslivskriminalitet (A-krim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for arbeidet mot A-krim og svart 
økonomi.  
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Skattekontoret har i 2017 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og 
innkreving. Kontrollen ble avholdt 4. og 5. desember 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 12. januar 
2018. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 22. januar 2018.  
 
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 
Skatteoppkrever har fått gjentatt pålegg om å følge saksbehandlingsreglene i Skattedirektoratets meldinger 
nr 9/2011 og 3/2012 ved lempningssaker. 
 
Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkreveren om resultatkrav i dialogmøte den 1. februar 2017 og 
det har vært avholdt avholdt styringsbesøk hos skatteoppkrever 8. mars 2017.  
 
Skatteoppkreverkontoret har vært representert på fagdager 7. og 8. november 2017. Disse hadde parallelle 
sesjoner innen innfordring, regnskap og ledelse. 
 
 

Med hilsen 

Ingvill Helstad 
Avdelingsdirektør 
Avdeling for innkreving 
Skatt sør 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
 
Kopi til: 
Kontrollutvalget for Ringerike kommune    
Rådmann/ administrasjonssjef i Ringerike kommune    
Skatteoppkreveren for Ringerike kommune    
Riksrevisjonen    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1382-4  Arkiv: 243 M70  

 

Sak: 48/18 

 

Saksprotokoll - Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg - Tyristrand Kirke  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kirkelige fellesråd gis tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarsling i Tyristrand kirke 

kr. 1 960 000. 

Finansieringen av tilskuddet vedtas i 1. tertialrapport 2018.  

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 18/1382-3   Arkiv: 243 M70  

 

 

Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg - Tyristrand Kirke  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kirkelige fellesråd gis tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarsling i Tyristrand kirke 

kr. 1 960 000. 

Finansieringen av tilskuddet vedtas i 1. tertialrapport 2018.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har ansvar for å finansiere investeringer i kommunens kirkebygg. Selv om 

dette er tilskudd, kan dette tilskuddet finansieres ved låneopptak. Det er Ringerike kirkelige 

fellesråd som gjennomfører investeringene. 

 

Ved en inkurie, ble ikke vedtatt investering til sprinkleranlegg og brannvarsling til Tyristrand 

kirke videreført fra 2016-budsjettet til 2017- og 2018-budsjettene. 

 

Tilskuddet er derfor ikke en del av vedtatt Handlingsprogram for 2018-2021, og ikke med i 

vedtatt låneramme for 2018. 

 

På grunn av manglende kapasitet, har det ikke vært mulig å gjennomføre investeringen før nå i 

2018.  

 

En grundig anbudsprosess er gjennomført av RKF, hvor pristilbudene er betydelig tatt ned i 

forhold til de første tilbudene som kom inn. 

 

Underveis i prosessen har det blitt gitt pålegg om sprinkling også av kjelleren. Dette medfører 

at kostnaden for anlegget er økt fra opprinnelig kostnadsanslag på kr 1 400 000, til  

kr 1 960 000 i gjennomført anbudsprosess. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen beklager at tilskudd til investering i sprinkler- og brannvarslingsanlegg ikke ble tatt 

med inn i budsjettprosessenen for 2017 og 2018. 



- 

Rådmannen anbefaler at tilskuddet vedtas, slik at Tyristrand kirke har ett tilfredsstillende 

sprinkler – og brannvarslingsanlegg. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1312-79  Arkiv: PROS 15008  

 

Sak: 49/18 

 

Saksprotokoll - Kjøp av eiendom i forbindelse med overføring av KUR til Monserud  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune kjøper ca. 100 m2

 til tomt til nytt minirenseanlegg på 

Bekkatomtbakken, som erstatning for eksisterende KUR anlegg.  

 

2. Ringerike kommune betaler 30 000,- kroner (tretti tusen) som en erstatning for KUR anlegg 

avtalen som var på 1500 kr/år multiplisert med 20 år.  

 

3. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommen, 

saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt 

tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 15008. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordfører foreslo at siste avsnitt ble punkt 3 i vedtak. 

Et enstemmig Formannskap bifalt dette. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 14/1312-77   Arkiv: PROS 15008  

 

 

Kjøp av eiendom i forbindelse med overføring av KUR til Monserud  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 100 m2
 til tomt til nytt minirenseanlegg på 

Bekkatomtbakken, som erstatning for eksisterende KUR anlegg.  

 

2. Ringerike kommune betaler 30 000,- kroner (tretti tusen) som en erstatning for KUR anlegg 

avtalen som var på 1500 kr/år multiplisert med 20 år.  

 

I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommen, 

saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt 

tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 15008. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Nytt minirenseanlegg på Bekkatomtbakken i Åsa er en del av prosjektet med sanering av KUR 

anleggene i Åsa. På 3 steder er avstanden for stor, slik at det er mest hensiktsmessig å bygge 

minirenseanlegg, framfor å føre avløpet til Monserud. På de to andre stedene skal 

minirenseanlegget ligge midt i hagen til grunneieren, slik at kjøp av eiendommen ikke vil være 

naturlig eller ønskelig. På Bekkatomtbakken ligger anlegget for seg selv og grunneier ønsker å 

selge arealet til Ringerike kommune.  

Minirenseanlegget er plassert på gnr. 12 bnr.7. 

Det nye anlegget vil sikre at dagens og fremtidig utslipp vil holde dagens utslippskrav. 

 

 

Ringerike kommune ønsker altså å kjøpe tomt: 

1. Gnr/bnr: 12/7: 30 000,- NOK. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Bakgrunnen for sanering av KUR anleggene i Åsa er at de ikke tilfredsstilte kravene til utslipp 

og dermed måtte det velges en ny løsning. Nytt minirenseanlegg på Bekkatomtbakken gjør at 



- 

utslippskravene overholdes. I tillegg skal det etableres 5 pumpestasjoner for å kunne overføre 

avløpet fra KUR anleggene fra Åsa til Monserud.  

 

 

 

 

Økonomiske forhold 

 
Prosjektets totale kostnader er på 69 mill. Kjøp av denne eiendommen utgjør 30 000 NOK. 

Dette er derfor en liten del av prosjektets totale kostnad og samtidig en nødvendig kostnad 

dersom prosjektet skal gjennomføres.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at det kjøpes grunn for minirenseanlegg på Bekkatomtbakken, og grunn 

til pumpestasjon på henholdvis Bakåsen og Framdal til en totalkostnad på 211 100 NOK. 

 

 

Vedlegg 

Kjøpekontrakt Bekkatomtbakken 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/251-20   Arkiv: 216 &17  

 

 

Kontrollutvalget - Protokoll 04/18 
 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets protokoll nr 04/18 tas til orientering. 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.18 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1243-2  Arkiv: 037  

 

Sak: 55/18 

 

Saksprotokoll - Eierstyring Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS Rapport etter 

gjennomført eierskapskontroll 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunestyrett tar saken til orientering 

2. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og 

selskapet. 

3. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018. 

4. Kontrollutvalget bes undersøke mer under betegnelsen «andre forhold» og legge dette 

frem som sak for KS i løpet av høsten 2018. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Alf Meier (AP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4 p.v.a. H, AP og Uavh.: 

«Kontrollutvalget bes undersøke mer under betegnelsen «andre forhold» og legge dette frem 

som sak for KS i løpet av høsten 2018». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt Meiers (AP) p.v.a H, AP og Uavh. forslag til nytt pkt. 4 ble 

enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 18/1243-1   Arkiv: 037  

 

Eierstyring Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS Rapport etter 

gjennomført eierskapskontroll 
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyrett tar saken til orientering 

1. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og 

selskapet. 

2. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018. 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Buskerud Kommunerevisjon I KS har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Ringerike og Hole 

kommune giennomført eierskapskontroll knyttet til Ringeriksbadet I KS, med følgende 

problemstillinger: 

1. Utøves eierskapet i Ringeriksbadet IKS i samsvar med etablerte noÍner for god eierstyring? 

2. Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets 

aktiviteter er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer? 

Revisjonens funn følger av vedlagte rapport m/sammendrag. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerikesbadet IKS eies av Hole og Ringerike kommune med 50% eierandel hver. Som det 

framgår av rapporten har revisjonen gjort betydelige observasjoner av en praksis som ikke er i 

samsvar med god og aktiv eierstyring av selskapet. Dette forhold har vedvart siden selskapet 

ble etablert, da Eierkommunenes ambisjoner var et relativt passivt eierskap. 

Det har den senere tid, i samarbeid med eierne vært gjort en rekke endringer i driften. 

Driftsavtalen med «management-selskapet» er sagt opp, og Ringeriksbadet IKS har nå selv 

overtatt arbeidsgiveransvaret både i forhold til daglig leder og ansatte ved badeanlegget. 



- 

 Kontakten med eierne, både politisk og administrativt er langt tettere enn før. En rekke 

avklaringer og presiseringer i forhold til problemstillinger rapporten tar opp, vil bli gjort i 

2018 

 

Vedlegg 

 Buskerud Kommunerevisjon IKS, - rapport etter gjennomført eierskapskontroll 

 Behandling i Kntrollutvalget 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



BKR i¡$jìjiä

-

Buskerud Kommunsrevisjon IKS

Buskerud Kommunerevisjon IKS

Postadresse: Postboks 4t97,3005DRAMMEN

Besøksadresse: Øvre Eikervei 14,3048 Drammen

Telefon: 409 10 200

e-post: post@bkr.no

URL-adresse: www.bkr.no

Ra pport ette r gje n nomført eierska psko ntrol I

Ringerike kommune

Februa r 20L8

Dokid:
1 801 8568
(17t227e-12)

Eierstyring
Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS

Râpport etter gjennomført
eiêrskapskontroll



Ringerikekommune|2o18|Eierskapskontroll,Ringeriksbade.'*'[

Sammend rag
Buskerud Kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Ringerike kommune og Hole

kommune gjennomført eierskapskontroll knyttet til Ringeriksbadet lKS, med følgende problemstillinger:

1, Utøves eierskapet i Ringeriksbadet IKS i samsvar med etablerte normer for god eierstyring?
2. Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets aktiviteter

er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer?

BKR har hatt samtaler med de to kommunene på administrativt nivå, innhentet egenerklæring fra

kommunene v/ ordførerne, gjennomgått skriftlig dokumentasjon ìnnhentet fra både kommunene og

selskapet, samt hatt samtale med styreleder i Ringeriksbadet lK5. Det er utarbeidet separate rapporter til de

to kontrollutvalgene.

Praksis er vurdert opp mot relevante lovkrav, KS sine anbefalinger for kommunalt eierskap og de

forventninger til selskapet eierkommunene selv har gitt uttrykk for.

Utkast til rapport har vært på høring til selskapet v/ styrets leder og de respektive kommuners ordførere.

Ringeriksbadet IKS og Ringerike kommune har meddelt at de ikke har merknader til rapportens innhold.

Problemstilline 1: BKRs vurdering er at eierskapet i Ringeriksbadet IKS ikke utøves i samsvar med etablerte

normer for god eierstyring. Vi bygger dette på:

Ringerike kommune har foreløpig ikke en overordnet eierskapsmelding. Dette er under arbeid.

Det ble vedtatt en selskapsspesifikk eierstrategi í 2015. De to eierkommunene har vedtatt
eierstrategier som innholdsmessig ikke er helt like. Eierstrategien etterleves ikke fullt ut. Selskapet

har forel6pig ikke utarbeidet etiske retningslinjer. Selskapet har heller ikke retningslinjer for
håndtering av habilitetsspprsmå1, eller systematiske tiltak for å strukturere styrets arbeid og sikre

styrets kompetanse.

Representantskapet har ikke opprettet en reelt fungerende valgkomite som foreslår kandidater til
styret, slik selskapsavtalen forutsetter. Det er behov for tydeliggiøring av representantskapets ansvar

ved valg til styret.

Bare to av fem styremedlemmer er registrert på www.styrevervregisteret.no.

Problemstilline 2: BKRs vurdering er at det ikke er etablert praksis mellom Ringerike kommune og

Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets aktiviteter er i samsvar med kommunens vedtak og politiske

îøringer. Vi bygger dette på:

r Det avholdes ikke eiermøter utenfor representantskapsmøter.

o Det er rom for forbedring når det gjelder informasjonsflyt til eierne. Det foreligger ikke forventninger

om direkte orienteringer til politiske organer. Kommunen etterspør ikke selv om selskapet etterlever
eierstrateglen.

o Både kommunen og selskapet har opplyst at de har opplevd selskaps- og rapporteringsforholdene

rundt Ringeriksbadet som uklare.

r Som alt nevnt etterleves eierstrategien fra 2015 ikke fullt ut, og forut for 2015 var eiernes

forventninger til selskapet i liten grad formaliserte.

Andre forhold: I tillegg t¡l de spørsmål som direkte faller inn under problemstillingene vedtatt av

kontrollutvalgene, har BKR i arbeidet med eierskapskontrollen kommet over forhold som er naturlig å

orientere om når rapporten avgis. Disse er omtalt i kapittel 5.3, og nevnes her mer stikkordsmessig:

Det kan stilles spørsmål ved om selskapet har krevd for mye i merverdiavgiftskompensasjon.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune har allerede bedt BKR gjøre undersøkelser rundt spørsmålet.

Anlegget er delvis spillemiddelfinansiert, og BKR stiller spørsmål ved om det har eksistert gode nok

rutiner for å vurdere risikoen for at driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS har utfordret

forutsetningene for tildelingen av spillemidler.

Selskaps- og rapporteringsforholdene har vært uklare.

a

a

a

a

a

a

a
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. Styret i Ríngeriksbadet IKS ansatte ikke selv daglig leder, men overlot dette til Helgelandsmoen

Næringspark AS, í strid med IKS-lovens ordning. Tidligere daglig leders lønnsutvikling har vært en

annen enn vanlig i kommunal sektor, og styret i Ringeriksbadet IKS har ikke hatt innfl¡else på denne.

¡ Fram til 1. januar 2018 hadde de øvrige ansatte ikke tariffvilkår.

Vi understreker at forholdene vi her har nevnt ikke er undersøkt í detalj.

Som det går fram, har BKR samlet sett gjort nokså betydelige observasjoner av at praksis ikke er i samsvar

med anbefalinger om god eierstyring i kommunal sektor. Årsakene til dette er nok flere, og det faller utenfor

rammene av en eierskapskontroll à giøre en inngående analyse av årsakspørsmålet. Men vi nevner at KS-

anbefalingene om eierstyring, som danner mye av det normative grunnlaget for revisors vurderinger, må sies

å bygge på en tanke om at økívf eierskap er bra. Med de undersøkelser BKR har gjort, oppfatter vi det som

nokså klart at eierkommunene i utgangspunktet gikk inn i arbeidet med Ringeriksbadet med ønske om å

være relativt passive deltakere.

Dette er i endring. Ðriftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS er sagt opp, og Ringeriksbadet IKS har

nå selv overtatt driften av anlegget direkte. Styrets leder har klart gitt uttrykk for at det er forhold rundt
selskapet som må tas tak i, og dette arbeidet er i gang. Kontakten med eierkommunene, både administrativt

og pol¡tisk, ser ut til å bli tettere enn den har vært før.

Buskerud Kommunerevisjon IKS trtrrtrlll
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1 . lnnledning

L. 1 . Bakgrunnen for undersØkelsen
Kontrollutvalget har ansvar for selskapskontroll, jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6, som er hjemlet i

kommuneloven 5 77 nr. 5 og 5 80:

<Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper

m.m.))

En selskapskontroll kan bestå av to forskjellige elementer, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.

En eierskapskontroll skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette på den måten

som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven (for eksempel aksjeloven eller I KS-loven). I kontrollen skal det

også inngå en vurdering av om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger. Eierskapskontroll er obligatorisk, jf. kontrollutvalgsforskriften 5 1 4 første ledd.

Med andre ord: En eierskapskontroll retter fokus mot kommunen selv og hvordan kommunen opptrer som

eier. En selskapskontroll med forvaltningsrevisjon på den andre siden, retter fokus mot selskapet og kan

vurdere ulike deler av organiseringen og driften av selskapet, avhengig av hva kontrollutvalget konkret har

bedt om. Eierskapskontroll er en mer begrenset undersøkelse enn en forvaltningsrevisjon.

Den foreliggende selskapskontrollen er en eierskapskontroll.

Eierskapskontrollen er gjennomført for både kontrollutvalget i Hole kommune og kontrollutvalget i Ringerike

kommune, etter initiativ fra førstnevnte. BKR har utarbeidet separate rapporter.

1 ..2. Problemstillinger
Kontrollutvalget i Ringerike kommune har vedtatt følgende problemstillinger for eierskapskontrollen:

1 . Utøves eierskapet iRingeriksbadet IKS isamsvar med etablerte normerforgod eierstyring?

2. Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets aktiviteter
er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer?

De spørsmål som en eierskapskontroll naturlig reiser er behandlet i kapittel 4. I kapittel 5 har BKR gjort en

samlet vurdering sett opp mot de to problemstillingene kontrollutvalget har vedtatt.

L. 3. Metode
Eierskapskontrollen er gjennomført i samsvar med reglene for eierskapskontroll i kommuneloven gg 77 og

80, forskrift om kontrollutvalg 55 t3 ogL4, og har tatt utgangspunkt i veileder for selskapskontroll, fastsatt av

Norges kommunerevisorforbund.

Faktaopplysninger er innhentet fra kommunens nettside, møte med kontaktperson i kommunens

administrasjon, egenerklæringsskjema besvart av kommunene v/ ordfører, samtale med styreleder i

Ringeriksbadet og tilsendt dokumentasjon. Ordfører i Hole kommune er leder av representantskapet, og
gjennom ordførerens uttalelser anser BKR derfor representantskapet som hørt.

BKRs vurdering er at metodebruk og kildetilfang i den utførte eierskapskontrollen har gitt tilstrekkelig
grunnlag til å gi svar på problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt.

Utkast til rapport er oversendt Ringeríke kommune v/ ordføreren og Ringeriksbadet lKS. Deres merknader er
vedlagt rapporten.

Buskerud Kommunerevisjon IKS trtrr*l l l
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2: Kort om Ringeriksbadet IKS

Ringeriksbadet ble åpnet høsten 2O1.O, er plassert på Helgelandsmoen i Hole kommune, og er et samarbeid

mellom Hole kommune, Ringerike kommune og det lokale næringslivet.

Representantskapet i Ringeriksbadet IKS består av seks personer, der tre velges av hver av

deltakerkommunene. Ordfører Per Berger i Hole kommune leder representantskapet.

Styret består av fem personer, tre kvinner og to menn. Styreleder fra 2015 er Anita Haugland Gomnæs.

Daglig leder f ra 2O!5 er Anna Cecilia Bjerke.

Selskaps- og avtalestrukturen rundt badeanlegget har vært relativt komplisert. Den følgende figuren skisserer

de viktigste elementene:

46%

50%

Figuren ovenfor illustrerer følgende selskaps- og aWalestruktur:

¡ Ringeriksbadet AS eier bygningsmassen ved badeanlegget og har vedlikeholdsansvaret for det.
Ringeriksbadet AS eies av Hole kommune (27 %), Ringerike kommune (27 %l og Helgelandsmoen

Næringspark AS (46 %). Sistnevnte er i sin tur eid av aktører i det lokale næringslivet.
o Ringeriksbadet IKS har Hole kommune og Ringerike kommune som deltakere {50 prosent hver}.

Selskapet leier bygningsmassen av Ringeriksbadet AS for en periode på 40 år, og er ansvarlig for driften
av badeanlegget.

o Ringeriksbadet IKS har, etter giennomført konkurranse i 2OO9/ 2010, inngått driftsavtale med
Helgelandsmoen Næringspark AS om driften av badeanlegget herunder blant annet ansettelse av
daglig leder og annet personale.

o Helgelandsmoen Næringspark AS oppførte i 2012 et <tilbygg> til badeanlegget, som selskapet eier
alene. Dette <tilbygget> står på eget gårds- og bruksnummer, og leies ut til blant andre
treningssenterkjeden Actic.

o Ringeriksbadet IKS inngikk i 2012 avtale med Helgelandsmoen Næringspark AS om at Actics kunder
skal ha tilgang til badeanlegget og tilhørende fasiliteter.

Styret i Ringeriksbadet har sagt opp driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS med virkning fra
1. januar 2018, som innebærer at IKS'et selv skal ha ansvar for den daglige driften.

27 vo
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HETGELANDSMOEN NÆRINGSPARK AS

Driftsavtale

l2oß-2oL7l

Samarbeidsavtale,
Actic

(eier bygningsmassen)

RING AS

Husleieavtale, 4O år

RINGERIKSBADET IKS

(driftsselskap)
Hole kommune
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3. Krav og anbefalinger (revisjonskriterier)

3. L. Kildertil revisjonskriterier
Revisjonskriterier - som begrep - er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å

vurdere en virksomhets drift, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt

med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de

konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere awik eller svakheter. I denne

rapporten brukes primært begrepene <<krav> og <anbefaling> om revisjonskriteriene.

Lovkrav er en sentral kilde til revisjonskriterier.

Andre kilder er dokumenter som gir uttrykk for hva som regnes for god praksis på området.

Her nevner BKR særskilt KS-dokumentet <Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll>.

Dokumentet inneholder KS' oppsummering av hva som anses som god praksis innen området eierstyring, og

inneholder til sammen 21 anbefalinger. I den foreliggende eierskapskontrollen har BKR innarbeidet de

anbefalingene som er relevante for de problemstillingene kontrollutvalget har bestilt.

Revisjonskriterier kan også bygge på politisk vedtatte strategier, dersom kommunestyret har oppstilt mål og

ambisjoner for en underliggende virksomhet eller selskap.

3. 2. Utledede krav og anbefalinger
BKR har utledet følgende krav og anbefalinger til bruk i eierskapskontrollen:

- Kommunestyret bør årlig fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap gjennom en
eierskapsmelding. Meldingen bør gi oversikt over kommunal virksomhet organisert i selskaper og

samarbeid, kommunens prinsipper for eierstyring, rettslig styringsgrunnlag, strategi for de enkelte
selskaper og selskapenes samfunnsansvar. Eierskapsmeldingen bør etablere forutsigbare
kommunikasjonsformer mellom komm unestyret og eierorganet.

- RepresentantskapsmØter skal gjennomføres isamsvar med IKS-lovens og selskapsawalens

bestemmelser. Som hovedregel bør sentrale folkevalgte representere kommunen i

representantskapet.

- Det bør jevnlig gjennomføres eiermøter. I eiermøter bør representanter fra eierne, styret og daglig

leder for selskapet delta.
- Kommunen som eier bør påse at styret utarbeider og reviderer etiske retningslinjer for

selskapsd riften.
- Kommunen bør gjennomføre kurs eller eierskapsseminarer for folkevalgte. Det nye kommunestyret

bør tidlig í perioden få oversikt over status for kommunens eierskap.

- Kommunen bør vurdere å formalisere bruk av valgkomite som innstiller til valg av styre.

- Kommunen skal arbeide for balansert kjønnsrepresentasjon i styret.
- Kommunen som eier bør anbefale at styret har rutiner og tiltak som sikrer styrets kompetanse,

eksempelvis årlig egenevaluering, ekstern styreopplæring, styreinstruks og årlig plan for styrets

arbeid. Eier bør anbefale at styret har faste rutiner for håndtering av mulige habilitetskonflikter.

Ordfører og rådmann bør ikke s¡tte i styret.
- Varamedlemmer til styret bør være numeriske, ikke personlige.

- Kommunen bør ha en prinsipiell diskusjon om nivå på godtgjøring av styreverv, som bør ligge til
grunn for representantskapets fastsetting av styrehonorar,

- Alle som påtar seg styreverv bør registrere seg på www.styrevervregisteret.no.
- Føringer gitt i eierstrategi bØr følges opp.

Teksten i kapittel 4 viser fortløpende hva de enkelte krav og anbefalinger er bygd på.
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4. Revisors vurderinger
Hvert av underkapitlene nedenfor omtaler det aktuelle revisjonskriteriet, de relevante faktiske forholdene,

samt revisors vurdering.

4.r. Eierska psmeldi ng og e¡erstrategi
Kommunestyret bør årlig fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskop gjennom en

eierskapsmelding. Meldingen bør gi oversikt over kommunal virksomhet organisert iselskaper og
samorbeid, kammunens prinsipper for eierstyring, rettslig styringsgrunnlag, strotegi for de enkelte
selskaper og selskapenes samfunnsansvar. Eierskøpsmeldingen bør etablere forutsigbare
kommunikosjansformer mellom kommunestyret og eierorganet.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefaling nr. 4. Eierskapsmelding er med andre ord ikke et lovkrav.

Ringerike kommune har forel6pig ikke noen vedtatt eierskapsmelding. Kommunestyret vedtok i møte

2. november 2017 (sak 122/t7l at eierskapsmelding skal utarbeides.

Men kommunestyret vedtok i møte 26. februar 2015 (sak 23/tsl en eierstrategi som spesifikt gjelder

Ringeriksbadet AS og Ringeriksbadet lKS.

De overordnede målsetningene for badet ble omtalt sl¡k:

Kommunestyret vedtok følgende oppgaver og handlingsrom for Ringeriksbadet IKS

a

a

a

a

Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne

Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av barnetrinnet, jfr.
læreplanen for kroppsØving.

Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann (både i

grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale helsegevinster.

Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både treningsaktiviteter
og familieaktiviteter.

Ringeriksbadet IKS skal leie badeanlegget for en periode på 40 år og drifte dette. Selskapet skal lvareta
de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessig for å realisere eiernes formål
med Ringeriksbadet.

Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig mandat og handlingsrom for sine strategiske og
faglige vurderinger.

Selskapsstrategi

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes Ringeriksbadet IKS å etablere
en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale ambisjoner og føringer, samt eiernes

e ierstrategi,

Kostnodseffektivitet
Ringeriksbadet skal drives effektivt, slik at dekningsgrunnlaget blir tilfredsstillende. Hver av eierne

hefter 50 % for selskapet samlede forpliktelser, og selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko.

For å styrke besøksantall/kundegrunnlag til Badeanlegget kan Ringeriksbadet IKS innenfor egne

rammer organisere aktiviteter som naturlig er tilknyttet et badeanlegg og gir gevinster innenfor et
folkehelseperspektiv. Slike tiltak må ikke fortrense, eller komme i konflikt med eiernes definerte
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målsettinger. Framleie av disponible lokaler og tiltak som gir driftsinntekter ligger innenfor slik

aktivitet.

Ringeriksbadet skal være en arena for alle generasjoner og en attraktiv samarbeidspartner for tiltak
rettet mot alle grupper med spesielle behov. Ringeriksbadet skal også være arena/utgangspunkt for
idrettslige aktiviteter.

Et¡kk

Ringeriksbadet IKS skal, som alle selskaper kommunen har eierinteresser i, ha etiske retningslinjer for
medlemmer styre, daglig ledelse og administrasjon, som en del av sitt kvalitetssikringssystem

BKR nevner at eierstrategien fra 2015 hadde sitt utgangspunkt i et utkast som var likt for begge kommuner.

Men de endelig vedtatte strategidokumentene er ikke helt like. I Hole kommune ble utkastet bearbeidet av

et politisk oppnevnt eierskapsutvalg, som gjorde noen endringer før strategidokumentet ble vedtatt av

kommunestyret. I Ringerike gjorde kommunestyret vedtak i februar 2015, i Hole gjorde kommunestyret

vedtak i september 2015.

Styreleder har opplyst at selskapet i praksis forholder seg til den felles eierstrategien, altså innholdsmessig

den som ble vedtatt av Ringerike kommune før Hole kommune gjorde endringer gjennom politisk

behandling.

Når det gjelder informasjon til folkevalgt nivå, har dagens styreleder i Ringeriksbadet IKS opplyst at hun ved

én anledning i 2OL7 har or¡entert henholdsvis kommunestyret i Ringerike kommune og formannskapet i Hole

kommune om aktuelle saker i selskapet. Bakgrunnen var at styreleder hadde bedt administrasjonen i

Ringerike kommune om bistand, og i den forbindelse ble det sett som naturlig at også politisk nivå ble

orientert.

BKR konstaterer at Ringerike kommune ikke har en overordnet eierskapsmelding. Det foreligger en

selskapsspesifikk strategi for Ringeriksbadet AS og lKS, men denne er ikke fullt ut sammenfallende med Hole

kommunes tilsvarende strategidokument, selv om kommunene i utgangspunktet samarbeidet om strategien.

BKR kommer nedenfor tilbake til hvordan eierstrategien har blitt fulgt opp, se kapittel 4.12.

BKR nevner at selskapsavtalen for Ringeriksbadet IKS bte revidert i 2015, i forbindelse med at

eierkommunene utarbeidet felles strategi. Representantskapet behandlet saken i møte 23. april 2015.

Kommunestyret i Hole kommune behandlet den endrede selskapsavtalen i møte 21. desember 2OL5. Så langt

BKR har klart å ta rede på, har den endrede selskapsavtalen ikke blitt behandlet av kommunestyret i

Ringerike kommune.

4.2. Representantskapet
- Representqntskapsmøter skol gjennomføres i samsvar med IKS-lovens og selskapsovtalens

bestemmelser. Som hovedregel bør sentrale folkevalgte representere kommunen i
representantskopet.

Kravet er forankret i IKS-loven 55 S-S og selskapsavtalen for Ringeriksbadet lKS, som har bestemmelser om

(blant annet) innkalling til og gjennomføring av representantskapsmøter. Selskapsavtalen fastsetter at de

ordinære representantskapsmøtene skal behandle:

Valg av protokoll komite

Årsmelding og regnskap

Budsjett, økonomiplan

Iilskudd fra eierne

Valg av revisor

Valg til styret
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- Valg av valgkomite med tre medlemmer

Styreleder har opplyst at representantskapet har hatt årlige representantskapsmØter og behandlet de sakene

det skal etter loven, men ikke hatt en aktiv rolle ut over dette.

Representantskapet er sammensatt av tre folkevalgte fra hver av deltakerkommunene.

Spørsmålet om representantskapets oppnevning og bruk av valgkomite, samt valg til styret, kommer BKR

tilbake til nedenfor i kapittel 4.6.

Ringerike kommune har opplyst at kommunen har forutsatt at representantskapets protokoller fortløpende

skal sendes eierne, men at så ikke har skjedd. Selskapet har opplyst at rutiner knyttet til f.eks. oversendelse

av møteprotokoller til eierne fortsatt er for sårbare og for personavhengige.

4.3. Eiermøter
- Ðet bør jevnlig gjennomføres eiermøter. I eiermøter bør representonter fra eierne, styret og doglig

leder for selskøpet delta.

Anbefalíngen er forankret i KS-anbefaling nr. 6. Med eiermøter menes i denne sammenheng møter utenfor
representantskapsmøter, der daglig leder, styret og representanter fra eierne deltar. Det fattes ikke formelle

beslutninger i et eiermøte, men møtet kan være en arena for å holde eierne løpende oppdatert om

selskapets situasjon. Hvor ofte det er behov for e¡ermøter, må eierne ta stilling til ut fra selskapets art og

karakter.

Da kommunestyret i 2015 vedtok strategi for Ringeriksbadet AS og Ringeriksbadet lKS, ble følgende bestemt

om kontakten mellom eierne og selskapene:

<Styringsdialogen mellom selskapene og eierne forutsettes å skje gjennom årlige eiermøter og i

generalforsamlingene, for å drøfte felles strategi og utfordringer.>

Ringerike kommune har opplyst at kommunen etter 2015 ikke har deltatt i, og ikke mottatt invitasjon til, slike

årlige eiermøter som strategien fra 2015 forutsetter avholdt.

Styreleder har opplyst at det ikke har vært avholdt eiermøter i tillegg til representantskapsmøtene.

BKR konstaterer at det, i strid med anbefalingen på området og kommunens vedtatte strategi, ikke avholdes

eiermøter utenfor representantskapsmøtene.

BKR understreker at det ikke er entydig definert i eierstrategien hvem og hvor mange sorn skal delta i

eiermøter, og hvem som har ansvar for å sørge for at møtene faktisk avholdes. BKRs oppfatning av vanlig

praksis er at initiativet oftest, men ikke alltid, kommer fra selskapet.

4.4. Etiske retningslinjer
- Kommunen som eier bør påse qt styret utarbeider og reviderer etiske retningslinjer for

selskopsdriften.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefaling nr. 19.

Eierstrategien som kommunestyret vedtok i 2015 sier at selskapet skal utarbeide etiske retningslinjer for
styremedlemmer, daglig ledelse og adm¡nistrasjon.

Selskapet har opplyst at det nå arbeides med å få dette på plass, men at slike retningslinjer foreløpig ikke

foreligger. Ringerike kommune har opplyst at kommunen ikke har etterspurt hvorvidt selskapet har

utarbeidet etiske retningsli njer.

BKR konstaterer at det, i strid med anbefalingen på området og kommunens vedtatte strategi, foreløpig ikke

er utarbeidet etiske retningslinjer for Ringeriksbadet lKS.
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4.5. Folkevalgtopplær¡ng
- Kommunen bør gjennomføre kurs eller eierskapsseminarer for folkevolgte. Det nye kommunestyret

bør tidlig í perioden få oversikt over stotus for kommunens eierskop.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefaling nr. 1,

Kommunestyret i Ringerike kommune gjennomgikk i 2016 KS sin folkevalgtopplæring, der eierstyring er ett av

temaene.

4.6. Valgkomite
- Kommunen bør vurdere å formalisere bruk av volgkomite som innstiller til volg ov styre.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefaling nr. 10.

Det er etter IKS-loven 5 10 annet ledd representantskapet som gjør valg til styret. Myndigheten kan ikke

delegeres eller legges utenfor selskapet, heller ikke direkte til kommunestyret.

Selskapsavtalen for Ringeriksbadet IKS 5 10 sier at representantskapet skal velge valgkomite med minst tre

medlemmer. Ðisse skal velges for ett år av gangen.

Ringerike kommune har opplyst at status er ukjent for kommunen når det gjelder selskapets valgkomite og

innstilling til valg av styre.

Styreleder har opplyst at det ikke eksisterer en fungerende valgkomite oppnevnt av representantskapet.

I representantskapsmøte 25. april 2012 ble det i sak 08/72 elorl slikt vedtak:

<Valgnemndene i kommunene skal være valgkomite både for representantskapet og styre !

Ringeriksbadet lKS.>

Valg av styre var ikke på sakskartet.

I representantskapsmøte 24. april2013 valgte representantskapet en valgkomite med tre medlemmer. Valg

av styre var derimot ikke på sakskartet.

I representantskapsmøte 8. mai 2014 valgte representantskapet en valgkomite med tre medlemmer, og det

ble bestemt at forslag til kandidater til styret skulle foreligge innen 1. oktober. Deretter skulle

representantskapet foreta valget elektronisk. Dette ble fulgt opp i representantskapsmøte via epost 13. til
22. januar 2015, der styre ble valgt.

Protokoll fra representantskapsmøte 23. april 2015 viser at representantskapet besluttet (sak 10/15) å

overlate til det nye representantskapet å opprette valgkomite og velge nye medlemmer til styret i

Ringeriksbadet IKS fra 2016.

Protokoll fra representantskapsmøte 29. november 20!6 viser at det ble oppnevnt valgkomite på tre
personer. Valg av styre var ikke på sakskartet.

I representantskapsmøte 30. mars 2OL7 ble følgende vedtak gjortt

07lt7 Valg til styret
Representantskapet besluttet enstemmig gjenvalg av styrets medlemmer
Det ble iforbindelse med oppnevningen stilt spørsmålstegn ved hvorvidt
det er riktig at Ringerike har tre medlemmer og Hole bare to.

o8lL7 Valg av valgkomite med minst tre medlemmer (velges for ett år)
Representantskapet besluttet å ikke oppnevne egen valgkomite, men å la

kommunenes valgkomiteer foreta oppnevningene.
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Til vedtak i sak O7 /t7 påpeker BKR at et styreverv er personlig, der styremedlemmet skal ivareta selskopets

beste, og ikke direkte representere en konkret eier, en politisk gruppering eller lignende,

Dette er uttrykt slik i KS sin anbefaling nr. 9:

(Styreverv er et personlig verv. Medlemmer av selskapsstyrer representerer bare seg selv, ikke noen av

eierne, og skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eierne. Det betyr at man ikke

representerer verken partier, kommunen eller andre interessenter, men ivaretar selskapets interesser og

eierne kollektivt på best mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer.>

Til vedtak i sak 08/17 påpeker BKR at når representantskapet har overlatt til de respektive kommunale

valgkomiteer å foreslå styremedlemmer, er dette ikke i samsvar med selskapsavtalen S 10.

BKR nevner at i Hole kommune innstiller den kommunole valgkomiteen forslag til styremedlemmer, som

kommunestyret anbefaler. Dette innebærer at kommunestyret først velger medlemmer til
representantskapet, og deretter foreslår personer som representantskapet bør velge til styremedlemmer i

selskapet. Trolig vil et medlem av representantskapet oppnevnt av kommunestyret, ha en viss terskel for å

trosse det samme kommunestyrets anbefaling om valg til styret.

En slik ordning kan etter BKRs vurdering vanskelig harmoniseres med IKS-lovens intensjoner, og er dessuten i

strid med selskapsavtalen for Ringeriksbadet lKS, som sier at representantskapet skal oppnevne valgkomite.

Etter BKRs vurdering må selskapsavtalen leses slik at valgkomiteen forutsetningsvis skal utøve en reell

funksjon, Noe annet er at kommunestyret nok i prinsippet kan instruere representantskapsmedlemmer om

stemmegivning ved valg til styret, men det krever et konkret vedtak om nettopp dette. Dagens praksis for
Ringeriksbadet IKS legger generelt større ansvar utenfor representantskapet enn det er anledning til.

Oppsummeringsvis konstaterer BKR at eierne gjennom selskapsavtalen fra 2008 har tatt sikte på en ordning

med valgkomite oppnevnt at representantskapet. Dette ville vært i samsvar med anbefalinger på området,

men er ikke en fungerende ordning pr. i dag.

4.7. Kjønnsrepresentasjon istyret
- Kommunen skal arbeide for balansert kjønnsrepresentosjon i styret.

Kravet er forankret i IKS-loven 5 10 jf. aksjeloven S 20-6 og KS-anbefaling nr. 11.

Styret for Ringeriksbadet IKS består av tre kvinner og to menn.

BKR konstaterer at styresammensetningen er i samsvar med lovkrav og anbefalinger.

4.8. Styrets kompetanse
- Kommunen som eier bør anbefale at styret har rutíner og t¡ltok som sikrer styrets kompetønse,

eksempelvis årlig egenevoluering, ekstern styreopplæring, styreinstruks og årlig plan for styrets

qrbeid. Eíer bør anbefale at styret har foste rutiner for håndteríng av mulige hobílitetskonflikter.

Ordfører og rådmonn bør ikke sitte i styret.

Anbefal ingen er forankret i KS-a n befal in g nr. 12.

Her må det først understrekes at en eierskapskontroll ikke har som formål å evaluere et sittende styres

kompetanse, Spørsmålet som reises, er om kommunen som eier har gitt signaler eller medvirket til at styret

selv har rutiner som sikrer dets kompetanse.

Eksempler på slike tiltak kan være at kommunen oppfordrertil ekstern opplæring istyrearbeid, forventer at

styret fastsetter instruks for eget arbeid og eventuelt årlig plan for styrearbeidet, og forventer at styret årlig

evaluerer eget arbeid.

Ringerike kommune har opplyst at kommunen ikke er kjent med slike tiltak.
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Styreleder har opplyst at styret nå arbeider med å få på plass slike tiltak. Styreleder har videre opplyst at

eierkommunene ikke har anbefalt eller forventet dette.

På bakgrunn av den kompliserte selskaps- og avtalestrukturen rundt Ringeriksbadet (se kapittel 2), har BKR

etterspurt om selskapet har utarbeidet retningslinjer for håndtering av habilitetsspørsmå1, Selskapet har

opplyst at slike retningslinjer ikke er utarbeidet. Det har heller ikke vært anbefalt eller forventet fra Ringerike

kommunes side, utover at man har forutsatt at selskapet følger habilitetsreglene i lovgivníngen.

Ordførere og rådmenn sitter pr. nå ikke i styret i Ringeriksbadet lKS. Tidligere var rådmannen i Hole

kommune leder av styret for selskapet. Det var ikke i samsvar med anbefalingen på området.

BKRs vurdering er at det foreløpig ikke er samsvar mellom praksis og anbefalinger på området.

4.9. Varamedlemmer til styret
- Varomedlemmer til styret bør være numeriske, ikke personlige.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefalingnr. t4.

Med numerisk menes her at varamedlemmene velges i prioritert, nummerert rekkefølge. Det innebærer at

varamedlem nr. 1 alltid innkalles først, uavhengig av hvilket styremedlem som har forfall. Overtid vil det

bidra til at møtende vara har best kjennskap til styrets arbeid.

Selskapsavtalen I 12 sier at styret skal ha tre nummererte varamedlemmer.

BKR konstaterer at selskapsavtalens regulering av valg av varamedlemmer til styret er i samsvar med

anbefalingen på området. For øvrig viser vi til kapittel 4.6 der vi har omtalt noen spørsmål knyttet til valg til
styret,

A.LO. Godtgjøring av styreverv
- Kommunen bør ha en prinsipiell diskusjon om nivå på godtgj4ring qv styreverv, som bør ligge til

grunn for representantskopets fastsetting av styrehonorqr.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefaling nr. 16,

Ringerike kommune har opplyst at representantskapets medlemmer godtgj6res i henhold til Ringerike

kommunes regulativ for representanter fra Ringerike kommune. Godtgjøring av styrets medlemmer

bestemmes av representantskapet. Det er vedtatt i begge kommuner at eierne også dekker

styrerepresentantenes møtegodtgjøring etter de samme satser som representantskapets medlemmer har,

Styreleder har opplyst at styremedlemmene har møtegodtgjØrelse, som følger politisk bestemte regulativer,

men ingen godtgjøring for styrearbeidet for øvrig.

BKR konstaterer at det i og for seg ikke er gjort en prinsipiell vurdering av nivået på honorarer, men peker

samtidig på at når styreverv ikke honoreres med annet enn møtegodtgjørelse, er en slik prinsipiell diskusjon

ikke så nØdvendig som den ellers kunne vært.

BKR nevner at i noen tilfeller sígnaliserer eiere også sine forventninger til hvordan daglig leder og andre i et

selskaps ledelse skal avlønnes. Slike signaler har Hole kommune og Ringerike kommune ikke gitt for

Ringeriksbadet lKS. BKR kommer tilbake til spørsmålet i kapittel 5.3 nedenfor.

4.tt. Registrering av styreverv
- Alle som påtar seg styreverv bør registrere seg på www.styrevervregisteret.no.

Anbefalingen er forankret i KS-anbefalingnr. t7.

Søk på www.styrevervregisteret.no viser at to av de fem styremedlemmene i Ringeriksbadet IKS er registrert

der.
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4.L2. Oppfølging av eierstrateg¡en fra 20L5
- Føringer gitt i eierstrategi bgr fplges opp.

Som nevnt i kapittel 3.1, kan krav og anbefalinger i en eierskapskontroll dels bygges på lovkrav og

anbefalinger om hva som anses som god praksis for eierstyring i kommunal sektor. Mange av de forhold BKR

har undersøkt i denne eierskapskontrollen bygger på slike krav og anbefalinger.

Men krav og anbefalinger kan også bygges direkte på eierkommunenes egne forventninger til forholdet til
selskapet, typisk uttrykt i en eierstrategi.

For Ringeriksbadet IKS inneholder eierstrategien vedtatt i 2015 noen punkter som må omtales her.

Strategien oppstiller blant annet forventninger om årlige eiermøter og at selskapet skal utarbeide etiske

retningslinjer. Disse spørsmålene er behandlet i kapittel 4.3 o94.4 ovenfor, og på disse punktene er det

foreløpig ikke samsvar mellom selskapets praksis og eiernes forventninger.

Eierstrategien oppstiller dessuten et krav om at selskapet skal utarbeide en selskapsstrategi:

<Selskapsstrategi

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes Ringeriksbadet IKS å etablere
en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale ambisjoner og føringer, samt eiernes
eierstrategi. >

Ringeriksbadet IKS v/ styrets leder har på forespørsel fra BKR oversendt dokumentet <Selskapsstrotegi

Ringeriksbadet IKS - Handlingsplon 2076-2A77)). Handlingsplanen tar utgangspunkt i de fire overordnede
målsetningene eierkommunene har gitt, se kapittel 4.1 om dette.

Til illustrasjon har BKR ¡nntatt følgende fra handlingsplanen, som knytter seg til eiernes målsetning om at
Ringeriksbadet skal ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne:

BKR konstaterer at selskapet har utarbeidet en selskapsstrategi, i samsvar med eiernes uttrykte
forventninger. Styreleder har opplyst at handlingsplanen har blitt presentert for representantskapet og er
oversendt eierkommu nene,

Mål: Ringeriksbadet skal være det beste og mest helsefremmende aktivitetstilbudet i distriktet.
Dclmål Tiltak Ansvar Gjennomforcr

1.

Â h¡ et brcdt
folkchclsctilbud til
innbyggerc.

Styrkc flcrkulturclle grupper: lnfo på hjemmcsiden, lnfo om
voksenopplæringcn for nyc landsmcnn,

Folkehclseplan i kommunener lntcgrerc bchov i handlíngsplancn

Badcbuss - samarbeid mcllom Ringcriksbadet, kommuncnc og Ncttbuss

{til cksempel). Få Brakar til å legge flere <kilometcrD t¡l strekníngen
HønGfoss - Vik via Røysê, alternatÍvt få <ruslebuss> til å gå mellom
Hverven og Helgelandsmoen,

lnfomatericll på flcre språk, ínformasjonsvidco

Samarbeid med andre: Frisklivsehtralen, frivilligsentralen,
støttckontakter

Selska psstrategi Ri ngeriksbadet IKS - Ha nd I ingsplan 20I.6 - 2Ot7

Visjon: Ringeriksbadet vil være det beste og triveligste aktivitetsstedet i distriktet

RINGË ET

{.
ii

RIKSB"/ID
I
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For ordens skyld legger vi til at hvorvidt selskapets utarbeidede handlingsplan er i samsvar med det eierne
har uttrykt forventning om, er en vurdering som faller utenfor rammene av en eierskapskontroll.
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5. Samlet vurdering

5. 1 . Problemstilling 1

Eierskapskontrollens første problemstilling er:

1 . UtØves eierskapet i Ringeriksbadet IKS i samsvar med etablerte normer for god eierstyring?

BKR viser til at Ringerike kommune foreløpig ikke har en overordnet eierskapsmelding. Dette er under arbeid

Det ble vedtatt en selskapsspesifikk eierstrategi i 201 5. De to eierkommunene har vedtatt eierstrategier som

innholdsmessig ikke er helt like. Eierstrategien etterleves ikke fullt ut. Selskapet har foreløpig ikke utarbeidet
etiske retningslinjer. Selskapet har heller ikke retningslinjer for håndtering av habilitetsspørsmå1 , eller
systematiske tiltak for å strukturere og sikre styrets kompetanse.

Representantskapet har ikke opprettet en reelt fungerende valgkomite som foreslår kandidater til styret, slik

selskapsavtalen forutsetter. Det er behov for tydeliggjØring av representantskapets ansvar ved valg til styret.

Bare to av fem styremedlemmer er registrert på www.styrevervreg¡steret.no.

Samlet sett er det tale om avvik av en slik art og omfang at BKRs vurdering er at eierskapet i Ringeriksbadet

IKS ikke utøves i samsvar med etablerte normer for god eierstyring.

5. 2. Problemstilling 2

Eierskapskontrollens andre problemstilling er:

2. Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets aktiviteter
er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer?

Kommunene vedtok eierstrategi i 201 5. Før dette fantes det i liten grad formaliserte forventninger til
Ringeriksbadet lKS. De observasjoner BKR har gjort må delvis forstås i lys av det.

Det avholdes ikke eiermøter utenfor representantskapsmøter.

Det er rom for forbedring når det gjelder informasjonsflyt til eierne. Ved ett tilfelle i 2OL7 har selskapet v/
styreleder orientert kommunestyret i Ringerike og formannskapet i Hole. Det foreligger ikke forventninger

om dlrekte orienteringer til politiske organer. Kommunen etterspør ikke selv om selskapet etterlever
eierstrategien.

Både kommunen og selskapet har opplyst at de har opplevd selskaps- og rapporteringsforholdene rundt
Ringeriksbadet som uklare, se nærmere under kapittel 5.3 om dette.

Som alt nevnt etterleves eierstrategien fra 201 5 ikke fullt ut.

BKRs samlede vurdering er at det ikke er etablert praksis mellom Ringerike kommune og Ringeriksbadet IKS

som sikrer at selskapets aktiviteter er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer.

5. 3. Andre forhold
I arbeidet med eierskapskontrollen har BKR blitt kjent med forhold som vi finner det riktig å orientere om i

rapporten, selvom spørsmålene isegselv ligger utenfordetsom skal undersøkes og besvares innenfor

rammene av en eierskapskontroll.

For det første: Det kan stilles spørsmål ved om selskapet har krevd for mye i merverdiavgiftskompensasjon.
Kontrollutvalget i Ringerike kommune har allerede bedt BKR gjøre undersøkelser rundt spørsmålet.

For det andre: Ringeriksbadet ble i sin tid finansiert delvis med bruk av spillemidler {<tippemidler>). Det er et
grunnleggende prinsipp at spillemidler ikke skal omdannes til fortjeneste for private, fortjenestebaserte
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aktører. Dette innebærer at private, fortjenestebaserte aktører ikke kan hente fortjeneste fra et

spillemiddelfinansiert anlegg.

BKR mener at det køn stilles spørsmål ved om driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS utfordrer
dette prinsippet, fordi det er tale om en driftsavtale med et aksjeselskap som innebærer økonomisk

kompensasjon for de tjenester aksjeselskapet yter. Styreleder i Ringeriksbadet IKS har i samtale opplyst at

det etter styrets vurdering ikke er grunn til å tro at driftsavtalen har vært lukrativ for Helgelandsmoen

NæringsparkAS. BKR understrekeratvi ikke harvurdertden økonomiske balansen idriftsavtalen som nå er

awiklet, og derfor ikke har grunnlag for et annet syn enn styreleder.

Spørsmålet vi stiller, er om det har eksistert tilstrekkelige systemer for å vurdere risikoen for at driftsavtalen

utfordrer forutsetningene for tildelingen av spillemidler.

For ordens skyld nevner BKR at vi har blitt gjort kjent med at deti 2OO7 / 2008 skal ha blitt holdt et møte med

Kulturdepartementet om selskaps- og avtalestrukturen rundt Ríngeriksbadet. Kulturdepartementet kan i

særlige tilfeller samtykke til unntak fra prinsippet om private aktørers bruk av spillemiddelfinansierte anlegg.

Neermere undersøkelser rundt dette faller utenfor rammene av en eíerskapskontroll.

For det tredie: Både Ringerike kommune vf ordføreren og Ringeriksbadet IKS v/ styreleder har i forbindelse

med eierskapskontrollen opplyst at man har opplevd selskaps- og rapporteringsforholdene rundt

Ringeriksbadet som uklare.

Ved egne sØk har BKR bragt på det rene at styreprotokoller fra Ringeriksbadet AS (altså erendomsselskapet)

viser at tidligere daglig leder i IKS'et har møtt i styremøter også der, og at styret i Ringeriksbadet AS har

protokollført at man er tilfreds med driften av anlegget. BKR leser dette som et konkret eksempel på den

uklarheten som både ordfører og styreleder har beskrevet. Etter BKRs syn er det lite naturlig at styret i AS'et

behandler spørsmål direkte knyttet til driften, med mindre driften er så dårlig at det truer IKS'ets mulighet til
å betale husleie til AS'et.

Styreleder i Ringeriksbadet IKS har videre opplyst at styret for Ringeriksbadet AS hele tiden har behandlet

regnskapet for Ringeriksbadet lKS. Da hun ble styreleder i 2At5, ble hun overrasket over dette, og etterlyste
på vegne av Ringeriksbadet IKS regnskapene, samtidig som hun stilte spørsmål ved hvorfor dette skulle

behandles i Ringeriksbadet AS. Styreleder har opplyst at disse spørsmålene skal tas opp med administrativ og

politisk ledelse i eierkommunene tidlig i 2018.

Vi understreker at dette ikke skal leses som en kritikk mot de private aktørene rundt badeanlegget, ettersom

kommunene sammen er majoritetseiere i Ringeriksbadet AS.

For det fierde: Styret for Ringeriksbadet IKS har på vanlig måte avgitt årsrapporter, som representantskapet

har behandlet. ,Ârsrapportene for 2010 til og med 2016 har opplyst at selskapet ikke har egne ansatte, og at

daglig leder er innleid fra Helgelandsmoen Næringspark AS,

BKR viser til at lKS-loven S 14 klart uttrykker at styret selv skal ansette selskapets daglige leder, og BKR

konstaterer at det ikke har blitt gjort. Dette har blant annet medført at styret for IKS'et ikke selv har hatt til
rådighet ett av de sentrale virkemidlene ovenfor selskapets daglige leder; fastsettelse av den daglige lederens

lønn og øvrige vilkår. Dette har blitt fastsatt av Helgelandsmoen Næringspark AS.

BKR nevner videre at årsrapportene lest i sammenheng viser lønnsnivå og lønnsutvikling for daglig leder:

Ar Kompensasion (i hele tusen)

20tt Kr 635 000

2012 Kr 734 000

2013 Kr 816 000

20L4 Kr 805 000

20L5 Kr 895 000

2016 Kr 531 000

Som nevnt i kapittel 4.10 har Ringerike kommune ikke gitt signaler om hva man ser som et rimelig nivå for
godtgjøring, verken for styreverv eller for daglig leder i Ringeriksbadet lKS.
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BKR går ikke dypt inn i problemstillingen her, men påpeker at realiteten er at styret for I KS'et i strid med IKS-

loven overlot til Helgelandsmoen Næringspark AS å ansette og fastsette daglig leders vilkår, og dessuten at

tabellen ovenfor for årene 20tt-29t5 viser en prosentmessig økning på lønnsnivå som ikke er helt vanlig i

kommunal sektor. BKR understreker at Helgelandsmoen Næringspark AS i og for seg har forholdt seg til
management-avtalen med Ringeriksbadet lK5.

Som tidligere nevnt er driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS nå sagt opp, som innebærer at de

ansatte, også daglig leder, nå har sitt ansettelsesforhold direkte i Ríngeriksbadet lKS.

For det femte: De personene som Helgelandsmoen Næringspark AS, i samsvar med driftsavtalen, har ansatt

til å drive badeanlegget, har ikke hatt tariffuilkår. Styreleder i Ringeriksbadet IKS har opplyst at grunnlønna

har vært akseptabel, men at de ansatte har kommet dårlig ut på tillegg for kvelds- og helgearbeid, samt

ansiennitetsberegning. BKR nevner at da driften av badeanlegget ble konkurranseutsatt, sa

kravspesifikasjonen ingenting om at de ansatte skulle ha tariffvilkår. Styreleder i Ringeriksbadet IKS har

opplyst at det var l¡te fokus på dette spørsmålet før rundt 201 5. Gjennom virksomhetsoverdragelse til
Ringeriksbadet IKS fra 1. januar 201 8 får de ansatte tariffuilkår,

5. 4. Avsluttende merknader
Som det går fram av kapittel 5, har BKR samlet sett giort nokså betydelige observasjoner av at praksis ikke er i

sarnsvar med anbefalinger om god eierstyring i kommunal sektor. , Arsakene til dette er nok flere, og det faller

utenfor rammene av en eierskapskontroll å gjøre en inngående analyse av årsakspørsmåle! blant annet fordí

det vil kreve en rekke samtaler med tidligere nØkkelpersoner i og rundt Ringeriksbadet.

Men vi nevner at KS-anbefalingene om eierstyring, som danner mye av det normative grunnlaget for revisors

vurderinger, må sies å bygge på en tanke om at okfiyf eierskap er bra.

Med de undersøkelser BKR har giort, oppfatter vi det som nokså klart at eierkommunene i utgangspunktet
glkk inn iarbeidet med Ringeriksbadet med ønske om å være relativt passive deltakere. Dette har dels

kommet til uttrykk gjennom driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS (201 0-2017), som blant

annet medførte at I KS'et ikke hadde egne ansatte. lforbindelse med eierskapskontrollen har både Ringerike

kommune v/ ordfØreren og selskapet v/ styreleder gitt uttrykk for at styret tidligere har holdt en relativt lav

profil.

Dette er i endring. Driftsavtalen med Helgelandsmoen Næringspark AS er sagt opp, og Ringeriksbadet I KS har

nå selv overtatt driften av anlegget direkte. Styrets leder har klart gitt uttrykk for at det er forhold rundt
selskapet som må tas tak i, og dette arbeidet er igang. Kontakten med eierkommunene, både administrativt
og politísk, ser ut til å bli tettere enn den har vært før.

Under arbeidet med eierskapskontrollen har revisors samarbeid med både eierkommunene og

Ringeriksbadet IKS v/ styrets leder vært det beste.

BKR mener at de observasjoner og vurderinger vi har presentert i denne rapporten kan være nyttige for både

eierkommunene og selskapet i det videre arbeidet.

***

Drammen, februar 201 8

Ç'¿ , t' , ,$. -LTorkild Halvo

Leder forva ltn i ngsrevisjon

Buskerud Kommunerevisjon IKS

Forva ltnings revisor

rrrrrtrl ll



Ringerikekommune|2o1 s| Eierskapskontroll, Ringeriksbad"ttrs[

Vedlegg L - Høringsuttalelser
Utkast til rapport ble 18. januar 2018 sendt på høring til Ringeriksbadet IKS v/ styrets leder og Ringerike

kommune vf ordf6reren Rapporten som gjelder Hole kommune ble sendt på høring til Ringeriksbadet v/
styrets leder og Hole kommune v/ ordfgreren. Ordføreren i Hole kommune leder representantskapet.

Ringeriksbadet IKS v/ styrets leder har i epost 8. februar 2018 meddelt at styret ikke har merknader til
rapportens innhold.

Ringerike kommune v/ spesialrådgiver Sveinung Homme har i epost 8. februar 2018 meddelt at de

opplysninger rapporten bygger på er riktige, etter kommunens oppfatning.
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UTSKRI FT AV MØTEBOK

Saksbehandler

Bente Thalerud
Møtedato
23.02.t8

Saksnr
11/18

Votering:
Sekretariatets forslag ble ensternmig vedtatt.

Eierstyring av Ringeriksbadet I KS

Vedlegg: Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon I KS

Kontrollutvalgets behandling:
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden redegjorde for rapporten.

Dokid:
1 801 8567
(17t227e-12)

Vedtak i kontrollutvalget: Eierstyr¡ng av Ringeriksbadet

1 . Revisors redegjørelse tas til orientering.

2. Kontrollutvalgettar rapport om eierskapskontroll til orientering og oversender
denne til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar saken til orientering.
Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og
selskapet.

Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018

Saksfremstilling:
Buskerud Kommunerevisjon I KS har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Ringerike og Hole
kommune giennomført eierskapskontroll knyttet til Ringeriksbadet I KS, med følgende
problemstillinger:

1 . Utøves eierskapet i Ringeriksbadet IKS i samsvar med etablerte noÍner for god eierstyring?

2. Er det etablert praksis mellom kommunene og Ringeriksbadet IKS som sikrer at selskapets
aktiviteter er i samsvar med kommunens vedtak og politiske føringer?

Viser for øvrig til rapporten og sammendraget der.

Anbefaling:
Revisor vil redegiøre for rapporten i kontrollutvalgets møte23. februar.
Merknadene i rapporten bør følges opp.
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Arkivsaksnr.: 18/1249-2  Arkiv: 221  

 

Sak: 56/18 

 

Saksprotokoll - Rapport - vurdering av spørsrnål knyttet til momskompensasjon  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av Rådmannen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Iren Rannekleiv (AP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2 p.v.a AP og H: 

 «Kommunen erstattes med Rådmannen». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Rannekleivs (AP) forslag p.v.a AP og 

H, ble Rannekleivs (AP) forslag til endring pkt. 2 enstemmig vedtatt som Formannskapets 

innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1249-1   Arkiv:   

 

Rapport - vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av kommunen. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Kontrollutvalget vedtok, etter henvendelse fra formannskapet i Ringerike kommune, å be 

Buskerud Kommunerevisjon IKS vurdere spørsmål knyttet til momskompensasjon for 

Ringerikebadet IKS. 

 

Problemstilling og konklusjoner er nøye beskrevet i vedlagte rapport fra revisjonen av 18/2-18. 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra dreiningen av Skatteetatens tolkning på området de siste årene, med de påfølgende 

konsekvenser dette har hatt i andre saker, vil rådmannen gjennom styret og representantskapet 

påse at de anbefalinger som rapporten konkluderer med blir fulgt opp. 

 

Vedlegg 

 Vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon ved Ringeriksbadet IKS, - 

rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS. 

 Kontrollutvalgets vedtak vedr ovenfornevnte rapport 

 

Ringerike kommune, 05.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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lu¡korud Kom munoravisjon IKS

Kontrollutvalget i Ringerike kommune
Sted og datol

Saksbehandler:

D¡r. tlf. nr:

Drammen, 18.fêbruär 2018

Andels Andersen

90x. 80 001

L87120L8Vår ref:

Rapport - vurdering av spørsrnål knyttet til momskompensasjon ved
Ringeriksbadet lKS.

1 . Sakgrunn - kontrollutvalgets besfilling
Bakgrunnen for bestillingen kommer som følge av henvendelse fra formannskapet i

Ringerike kommune til kontrolf utvalget i Ringerike kommune.

Kontrollutvalget gjorde 1 3,november 20t7, sak 6L/1 7 følgende vedtak:
Kontrollutvdlget ber revisjonen vurdere spørsmål knyttet til momskompensasjon for
Ringeriksbadet lKS. Kontrollutvølget ber om tilbakeropportering innen februor 2078.

2. Gjennomførlng av undersøkelsen

undersøkelsen er gjennomført av Buskerud Kommunerevisjon I KS (BKR) som en foranalyse
og í hovedsak basert på opplysninger gjennom dokumentanalyse, møte med daglig leder i

Ringeriksbadet lKS, daglig leder i Ringeriksbadet AS og Hverven revisjon. BKR har også deltatt
på styremøte I Ringeriksbadet tKS sammen med Hverven revisjon.

Undersøkelsen er begrenset t¡l å gjelde den delen av Ringeriksbadet I KS som gjelder
svømmehallen og lkke kiosk og serveringsvirksomhet som er omfattet av
Merverd iavgiftsloven.

3, Undersøkelsens formål og omfang
Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Ringeriksbadet rKS kan ha krevd
kompensasjon for merverdiavgift sorn er i strid med bestemmelsene í Lov om kompensasjon
av merverdiavgift for kom m un er, fylkeskom m uner m v, {kompensasjons loven).

Sentrale områder i undersdkelsen er hvilke tjenester som tilbys av Ringeriksbadet IKS og
hvordan man behandler inn gåen de merve rd iavgift .

Dokid:
1 801 8602
(1 7t227e-1 3)
Rapporl- vurderng av spørsmål
knytlet til monskomoensasjon

I

flovrdkonto¡ - DÍãmmen
Portâdr.rser postboks 4197¡ N-3O05 Drämmen
6Ètøksedrets.: Øvre Elker vel 14, N-3048 Drâmmen

Avdel¡r gskontôr - Htncfos3
Pogladr€cae: Postboks 123, sentrum, N-3502 Hønefoss
Eestkgadresre: Oslovelen 1, N-3511 Hønefoss

Telcfon: 4O9 t0 200

Ttlofonr
l.lclrkr!

32 1 L 76 19
32 12 50 30

Org.nr: 985 731 09E DoEt@bßr.no
ww.bkr.no
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Siden kompensasjonsloven kom i 2AA4 har det vært noen endringer i loven som er, eller kan
være, avgjørende for Ringeriksbadet I KS sin rett på momskompensasjon,
Begrensningen i retten til kompensasjon fremkommer i lovens 5 4. Med virkning fra 1.1.200g
kom det inn et nytt punkt nr. 4 i andre ledd i denne paragrafen. Bestemmelsene går ut på at
kommune r, fylkeskom rnu ner, kommu na le foretak, interkom m u nale- eller
inteÉylkeskommunale sammenslutnigner etter kommuneloven eller annen kommunal
særlovgivning, ikke får rnomskomp dersom de driver ókonomisk aktivitet og denne
aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Dette var i utgangspunktet en bestemmelse man så for seg at ikke ville påvirke kommunal
tienesteyting i særlig grad, da man mente at omfanget av slik virksomhet var liten. Likevel
ser vi at det de senere årene nettopp er denne bestemmelsen skatteetaten og
Skãtted¡rektoratet benytter overfor kommunal virksomhet når det kommer til krav om
ti lba kebetaling av kompensert merverdiavgift ,

I tillegg kom det L.7.2OtO inn en ny bestemmelse i Merverdiavgiftsloven om at det skulle
beregnes merverdiavgift med lav sats ved omsetning uttak og formidling av tjenester i form
av adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Ringeriksbadet I KS har foretatt en
vurdering av sin virksomhet og konkludert med at man ikke kommer inn under denne
bestemmelsen.

Ringeriksbadet I KS sin behandling av inngående merverdiavgift kn¡tettilsvømmeanlegget
vil bli vurdert opp begrensningene i kompensasjonsloven og uttalelser fra Skatteetaten og
Skattedirektoratet hvor disse bestemmelsene er benyttet.

4, Kort beskrivelse av selskaper med tilknytning til Ríngerlksbadet I KS

Helgeløn dsmoen N ærtng spork AS

Eier 46 7o av aksjene i Ringeriksbadet AS. Har hatt en driftsavtale med Ringeriksbadet tKS.

Vedtelctsfestet formâl er å tiltrekke seg ny næringsvirksomhet til Helgelandsmoen
Næringspark enten gjennom fradeling og salg av eksisterende bygningsmasse eller gjennom
langsiktlge leleavtaler i eksisterende lokaler.

Selskapet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og frivillig registrert for utleie av bygg eller
anlegg.

Rlngerlkshadet AS

Et AS som er registrert som kommunalt eid aksjeselskap mv. Eies av Hole kommune 27 0,6,

Ringerike kommune 27 % agHelgelandsmoen næringspark AS 45 %.

Selskapets vedtekstfestede formål er å oppføre, eie og fìnansiere Ringeriksbadet i

Helgelandsmoen Næringspark. Ringeriksbadet skel i sin helhet leies ut t¡l et anterkommunalt
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foretak som skalforestå drlften av Ringeriksbadet. Ringeriksbadet AS vil når det er ferdig
oppført forestå utleie av hele badeanlegget til det interkommunale selskapet,

Selskapet er reglstrert i Merverdiavgiftsregisteret og frivillig registrert for utleie av bygg eller
ánlegg.

ßíngeriksbødet I KS

Ringeriksbadet I KS er et interkommunalt selskap etter lov om lnterkommunale selskaper.
Deltakere i I KS'et er Hole kommune og Ringerike kommune med 50% eierandel hver.

Vedtektsfestet formål er å drifte badeanlegget Ringeriksbadet. Selskapet leier, gjennom
egen leiekontrakt med Ringeriksbadet AS, hele badeanlegget på Helgelandsmoen for en
periode på 40 år.

Selskapet er registreft i Merverdiavgiftsregisteret i tillegg til å være omfattet av Lov om
kornpensasjon av merverdiavgift for kommuner, flilkeskommuner mv.

Act¡c Norge AS

Treningssenter som ligger i tilknytning til Ringeriksbadet. Actic har ikke eget
garderobeanlegg og det er inngått en avtale rnellom Ringeriksbadet og Actic som sikrer Actic
sine medlemmer et <medlemskapr ved badeanlegget. Ringeriksbadet mottar et avtalt beløp
per medlem per måned for retten til å benytte alle fasiliteter ved Ringeriksbadet. Dette
vederlaget behandles som normal inngangsbíllett til badet. Hvorvidt man benytter seg av
fasilltetene er ikke avdØrende for vederlaget.

Se lskapet e r registrert i M e rverd i avgift s registeret.

5. Utredning av organisas¡onsform med tanke på merverdiavgift
I forbindelse med utredning av organisasjonsformer for Ringeriksbadet ble det lag vekt på

hvordan man kan (kunne) ndytralisere effekten av merverdiavgift. I dette arbeidet ble det
gjort avklaringer i form av skriftlig korrespondanse og møter med Buskerud

Fylkesskattekontor.

Arbeidet endte i at man etablerte et eksjeselskap som skulle bygge badeanlegget, for så å

leie dette ut til Ringeriksbadet lKS. En slik organisering oppfylte kravene til at AS'et kunne

frivillig registrere seg for utleie av fast eiendom etter daværende forskrift 1.17 t¡l mvaloven.

Det er i form av svarbrev fra Buskerud Fylkesskattekontor bekreftet at denne organiseringen
medfører at Ringeriksbadet AS kan fradagsføre inngående merverdiavgift på sine utgifter
både til oppføring og drift av bygget, og beregne utgående merverdiavgift på husleien til
Ringeriksbadet lKS,

I svarbrev fra Buskerud Fylkesskattekontor datert 5. oktober 2007 omtales Ringeriksbadet
som et KF. Dette har ingen betydning i vurderlngene da både et KF og et I KS er selskaper er
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v¡rksomheter etter kornpènsasjonsloven S 2 a) og b), og oppfyller således kravet til frivillig
regístrerin g for utleier.

I Euskerud Fylkesskattekontor sitt svarbrev av 9. juli legger de avslutningsvls tll at
kompensasjon innrømmès ukun med de begrensinger som eller fremkommer av loven>, ogi
svarbrev 5, oktober legþer de til at Ketter kompensasjonsloven I 4 ytes kompensosjon bare i
den utstrekning en anskaffelse skjer til bruk i den kompensasionsberettìgede virksomheten>,

Brevene fra fylkesskattekontoret omtaler ikke nytt punkt 4 i kompensasjonsloven $ 4 andre
ledd som med virkning fra 1.1.2008 selv om dette ifplge pertene har vært diskutert ¡ møtene.

Den 25, november 201 0 rettet Ringeriksbadet lKS, etter anmodning fra selskapets revisor,
Hverven revisjon AS, en skriftllg forespørsel t¡l Skatt Sør om Rlngeriksbadet IKS rett til
kompensasjon påvirkes av bestemmelsene vedrørende avgrensning mot virksomhet som
drives eller kan drives i konkurranse med andre.

Dette brevet ble aldri besvart av Skatt SØr, men selskapets revisor purret opp saksbehandler
på telefon og fikk bekreftet at det ikke skulle innebære noen begrensinger for
merverdiavgiftskompensasjonen for Ringeriksbadet lKS. Dette var også det samme svaret de
fikk ved henvendelse på prinsipielt grunnlag som ble gjort til skatteopplysningen hos
skattekontoret.

Med utgangspunkt i avklaringene over har Ringeriksbadet I KS krevd L00 % kompensasjon for
utgifter knyttet til svØmmehallen, Utgifter knyttet til avgiftspliktig virksomhet har blitt
behandlet etter merverdi avgift sloven.

6. Aktiviteter ved Ringeriksbadet
Ut i fra avholdte møter og informasjon på Ringeriksbadet sine hjemmesider, benyttes badet
til flere <formål>.

Det fremkommer av badets egne hjemmesider at anlegget benyttes til:
o Skolesvømming

o Vanngymnâst¡kk med fysioterapeut - i regi av Badet Helsesenter
r Svømmetren¡ng - Ringerike svømmeklubb
r Svdmrnekurs for barn

r Badebursdag (bad så mye du vil og spis en god middag)

Det fremkommer at skolene benytter seg av Ringeriksbadet på dagtid mandag til fredag
08:3G1 4:00, men at de ikke benytter hele anlegget, og at det sarntidig er åpent for
betalende gjester.

Flere av aktivitetene over vil være med på å påvirke Ringeriksbadet IKS sin
kom pensasjonsrett.
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7, Utvikling av tolkningen av kompensasjonsloven $ 4

Ut i fra vår kjennskap til <kommune Norger og de saker som har kommet opp de siste årene
ser vi en klar endring i tolkningen av begrensningene i kompensasjonslovens $ 4.

De første årene etter at konkurransebestemmelsen ble ¡nntatt i kompensasjonsloven, var
det få eksempler på tilfeller hvor denne kom til anvendelse. Både r<økonomisk aktivitetr og
<i konkurranser blir i dagens saker tolket langt strengere enn det som ble kommunisert på

forskjellige ku rs innenfor merveridavgiftsområdet, så sent som i 201 0. Skatteetaten har de

senere årende krevd store summer kompensert merverdiavgift tilbakebetalt nettopp med
henvisnin g til den ne bestemmelsen.

Den mest kjente saken av disse er Lustrabadet hvor det foreligger en tingrettsdom. I tillegg
til denne saken som har vært i retten, har Skatteetaten flere saker mot
badeanlegg/svømmeanlegg hvor de krever kompensert merverdiavgift tilbakebetalt. Felles

for disse sakene er at de mener at det drives Økonomisk akt¡vitet som er eller kan være i

konkurranse med andre som ikke har kompensasjon,

I korte trekk legger Lustra-dommen og uttalelserfra Skattedirektoratet til grunn at
publikumsbading mot vederlag regnes som økonomisk aktivitet. Det er her viktig å presisere

at den lovpålagte svpmmopplæringen i grunnskolen anses som kompensasjonsberettiget
selv om svømmeanlegget også har betalt publikumssvØmming.

Skattedirektoratet h¿r i brev datert 2,5,201 7 behandlet en klagesak hvor de argumenterer
strengere, eller mer snevert, enn det vi har sett i tidligere uttalelser. Det legges sterk vekt på

at et sentralt hensyn bak'kompensasjonslovens $ 4 annet ledd nr,4 er at kommunen ikke

skal ha to finansieringskilder for sin aktivitet, dvs, både billettinntekter og kompensasjon,

mens den private som kan tilby samme, substituerbare tilbud kun kan finansiere sin

virksomhet med billettinntekter mv. Skattedirektoratet uttaler ogsâ; <betoling for bruk ov

idrettsonlegg (herunder svømmeholl) har videre slik ví ser det en konkurranseflate ikke bore
mot prívote svømmeholler, men også andre potensielle private kommersielle oktlvitetstilbud
som treningsstudio, andre treningstílbud, klatreparker med videre ¡¡.

Når det kommer til dkonomisk aktivitet legges det etter vår vurdering til grunn en strengere
tolkning enn det som er tilfellet innenfor kulturområdet. Skattedirektoratet kommenterer
også at Fínansdepartemenetets fortolkningsuttalelse 27. junl2016 gjelder for kultur og ikke

for utØvelse av idrett. Kultur og idrett er unntatt merverdiavigftsloven etter to forskjellige
paragrafer,

Det legges stor vekt på at det er en vurdering av virksomhetens art som vil være avhengig av

om det foreligger aktivitet. Virksomhet sorn etter sin art består i salg av varer og tjenester på

et marked, vil ¡ utgangspunktet anses som Økonomisk aktivitet.
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I nevnte sak ble det konkludert med at publikumsbading var ókonomisk akt¡vitet selv om
billettinntektene kun ut$orde 28o/o av kostnadene til drift og kapitalutgifter som kan

henføres t¡l akt¡viteten. Billettprisene i dette tilfellet er også ca halvparten av billettprisen
ved Ringeriksbadet.

Når det gjelder skolesvømming så har denne aktiviteten gjennomgående vært ansett som
kom pensasjonsberettiget.

8. Oppsummering oß konklusjon

Ringeriksbadet IKS har krevd 100 % kompensasjon for merverdiavgift knyttet til driften av

badeanlegget fra oppstart og frem til dags dato, Dette er slik vi ser det i tråd med de

avklaringer som ble gjort med Buskerud fylkesskattekontor i 2007, og fulgt opp av foretaket
med skriftlig henvendelse til Skatt Sør hØsten 2010.

Ut i fra den tolkningen Skatteetaten og Skattedirektoratet legger til grurrn ved vurdering av

retten til kompensasjon for merverdiavgift knyttet til svØmmeanlegg de senere årene, er vi
av den oppfatning et man vil kunne komme til en annen konklusjon enn det som
fremkommer av brevene fra 2007.

Etter vår vurdering vil Ringeriksbadet IKS ha forholdsmessig kompensasjon etter Forskrift om
kompensasjons av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. $ 9. Med dette mener
vi at Ringeriksbadet vil ha kompensasjonsrett for den andelen av virksomheten som antas å

gå med til skolesvømming, mens man ikke vit ha rett på kompensasjon for den andelen som
er knyttet til publikumsbading. Praksis ved utregning av bruk er at dette gjpres på timebasis
per areal.

Ringeriksbadet IKS må gjennomgå bruken av ãrealene for å dokumentere hvor stor andel av
bruken av badet sorm er innenfor kompensasjonsområdet.

Det er på det rene at det har skjedd en lovendring ¡ etterkant avtidspunktet for at
uttalelsene fra Buskerud fylkesskattekontor ble avgitt, og at mân derfor kan bli møtt av at før
endringen kom så var det rett til kompensasjon, og konklusjonene fra skattekontoret var i

ffåd med daværende bestemmelser i kompensasjonsloven.

Det faktum at Skatt 5ør ikke har svart opp skriftlig henvendelse på konkret forespørsel om
man blir rammet av konkurransebestemmelsene I kompensasjonsloven $ + kan tyde på at

Skatteetaten på det tidspunktet ikke har hatt noen klar formening om hvordan de skulle
tolke bestemmelsen.

Vi er kjent med at Hverven revisjon har sendt brev til styret og daglig leder i selskapet hvor
de ber om at det foretas en beregning sorn kan dokumentere Økonomien i

publikumsbadingen, herunder en vurdering av hvordan kostnadene kan fordeles mellom
skolesvømming og publikumsbading. I tillegg må man kartelegge bruken av arealene da det
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er dette som er utslagsgivende for å anslå hvor stor del av virksomheten som havner
innenfor kompensasjonsom rådet.

Vi vil også presisere at Ringeriksbadet IKS (og Hverven revisjon AS) etter vår vurdering har
gjort det man kan for å søke avklaringer om bestemmelsen som kom 1.1,2008 var gjeldende
for Ringeriksbadet tKS.

Det ble i 201.0 sendt skriftl¡g henvendelse, men henvisning tíl to tidligere svarbrev fra
Buskerud Fylkesskattekontor, hvor man konkret ber om en tilbakemelding på om
bestemmelsene gi r begrensing i kompensasjo nsretten.

9. Anbefaling

Ut i fra dreiningen av Skatteetatens tolkning på området de siste årene, med de påfølgende
konsekvenser dette har hatt i andre saker, bør det foretas en giennorngang av
Ríngeriksbadets aktivitetet opp mot regelverket for merverdiavgift og kompensasjonsrett. Vi
anbefaler kontrollutvalget i Ringerike komrnune å ta opp forholdet med rådmennene i de to
eierkommunene Ringerike og Hole. Det bør vurderes å innhente juridisk kompetanse
innenfor avgifts- og kompensasjonsrett for en vurdering av hvordan man skal forholde seg til
dagens tolkning av regelverket, samt på vegne av selskapet stå for den videre dialog og
avklari n ger overfor Skatteetaten.

Vi mener at dette er nødvendig for å unngå en potensielt, uheldig økonomisk konsekvens for
Ringeriksbadet IKS med de ringvirkninger dette kan innebære for eierkommunene.

Med vennlig hilsen

B uskerud Kommunerevisjon IKS

\
t.

r". L L( okj"
Torkild Halvorsenr

û "1 ̂ h l *-- o fL--
led e r forva ltn in gsrevisjon

Anders Andersen
revisor



RINGERIKE KOMMUNE
Kontrollutvalget

MOTTATT 2/FiB.2O18

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Saksbehandler
Bente Thalerud

Møtedato
23.02.18

Saksnr
t2l18

VT]RDERING AV MVA.KOMPENSASJON VED RINGERIKSBADET IKS

Vedlegg: Rapport - vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon ved Ringeriksbadet
IKS

Vedtak i kontrollutvalget:
1. Revisors redegjørelse og rapportering tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding i løpet av 2018

3. Revisors rapportering oversendes til kommunestyret med følgende innstilling

Kommunestyret tar saken til orientering.
Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av kommunen.

Forslag til vedtak:
Revisors redegjørelse tas til orientering.

Behandling:
Brev av 18.02.2018 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS var sendt til
kontrollutvalgets medlemmer.

Leder regnskapsrevisjon Kirsti Finstad informerte om rapporteringen.

Votering:
Leders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Dokid:

1 801 8601
(17t227e-13)
Vurdeilng av mva-komPen6as¡on vêd

Ringer¡ksbadet IKS

SAKSFREMSTILLING:

Kontrollutvalget vedtok blant annet følgende i møte 13.11.2017 , sak 61117 Henvendelse fra
þrmannsknpet:

Revisor bes å vurdere spørsmål lcnyttet tíl momskompensasjonfor Ringeriksbadet IKS.

Kontrollutvalget ber oÍn en tilbakerapporteríng ínnenfebruar 2018.



Vedtaket ble fattet i lukket møte.

Sekretariatet har fått opplyst av revisor at tilbakemelding vil bli ettersendt eller delt ut i møtet.
Revisor vil være til stede for å redegjøre nærrnere for saken.

Sekretariatet foreslår at revisors redegiørelse tas til orientering og at eventuelt forslag til ytterligere
vedtakspunkter vurderes i møtet.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/901-2  Arkiv: 151  

 

Sak: 52/18 

 

Saksprotokoll - Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1.  Netto mindreforbruk 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter overføres til 2018, til sammen kr 82 

468 694, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.  

2.  Mer- og mindreforbruket på prosjektene i tabell 2, til sammen kr 320 428, overføres ikke. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/901-1   Arkiv:   

 

 

Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018  
 

Forslag til vedtak: 
1.  Netto mindreforbruk 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter overføres til 2018, til sammen kr 82 

468 694, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.  

2.  Mer- og mindreforbruket på prosjektene i tabell 2, til sammen kr 320 428, overføres ikke. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunens investeringer styres som prosjekter. Investeringsregnskapet skiller seg fra 

investeringsprosjekter i den forstand at investeringsregnskapet avsluttes årlig mens prosjekter ofte 

løper over flere år. Investeringsprosjekter som løper over flere år, må av den grunn tas inn i 

investeringsbudsjettet kun med den delen av prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettår. 

 

Et prosjektregnskap og årsregnskapet for investeringer har forskjellige formål og vil derfor gi ulik 

informasjon. Prosjektregnskapet viser påløpt hittil og sammenholdes mot prosjektets totale 

kostnadsramme, mens investeringsregnskapet skal vise regnskap (hittil) i år sammenlignet mot 

årsbudsjettet.  

 

Ved avvik mellom planlagt og reell fremdrift er det behov for overføring av budsjettmidler fra et år 

til et annet. Overføring av ubenyttede investeringsmidler er nødvendig for å sørge for kontinuitet i 

prosjektgjennomføringer og sikre totalbevilgningen i prosjektet. I tillegg må merforbruket overføres 

på løpende prosjekter for å unngå utilsiktede bevilgningsøkninger. 

 

Det foreslås også å overføre mindreforbruk og merforbruk på de fleste prosjektene som ble 

ferdigstilte i 2017. Disse ferdigstilte prosjektene skal sluttrapporteres med forslag til enten 

disponering av et mindreforbruk eller inndekning av et merforbruk. Et sluttregnskap skal vise 

utgifter påløpt i prosjektet og avviksrapportering i forhold til justert kostnadsramme. Et 

sluttregnskap kan også gi informasjon om prosjektspesifikk finansiering.  

 

Rådmannen har i henhold til økonomireglementet fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler 

fra et år til et annet, se økonomireglementets punkt 5.2.3 Fullmakter til rådmannen. Prosjektenes 

totalbudsjett endres ikke. Overføringen dreier seg kun om å flytte ubrukte midler og overforbruk til 

et nytt år.  



- 

 

I henhold til punkt 5.2 i økonomireglementet kan ikke rådmannens fullmakt brukes til å endre 

budsjettet i strid med de prioriteringer eller føringer som kommunestyret har lagt til grunn i 

budsjettvedtaket. Det er derfor sørget for at ubrukte investeringsmidler overføres prosjekt for 

prosjekt uten endringer av noe slag.  

 

Tabell 1 nedenfor viser forslag om overføring av investeringsmidler til 2018 på løpende og 

ferdigstilte prosjekter og tabell 2 viser forslag til investeringsmidler som ikke overføres. 

 



- 

Tabell 1 - Overføring av netto mindreforbruk fra 2017 til 2018

Prosjekt Prosjektnavn

Reg. budsjett 

2017

 Regnskap 

2017 

 Mindre-/ 

merforbruk 2017 

0040 EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ) 7 494 395        5 066 988        2 427 407            

0041 EF - NYTT INVENTAR SKOLER 6 263 926        6 423 706        -159 780              

0061 EF - NYTT INVENTAR BARNEHAGER 1 685 589        1 452 135        233 454               

0063 EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER 909 948           701 022           208 926               

0080 EF - HELSE- OG OMSORGSBYGG 1 898 389        835 531           1 062 858            

0105 EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården -                    96 352             -96 352                

0115 EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ) 2 575 011        1 863 759        711 252               

0247 EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER 614 300           -                    614 300               

0250 EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj) 1 800 000        1 251 168        548 832               

0401 Aktivitetspark Livbanen -                    6 000                -6 000                  

0500 BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY 3 037 907        3 114 753        -76 846                

0501 MASKINPARK 3 201 088        3 547 386        -346 298              

0700 DATAUTSTYR 5 062 112        5 631 587        -569 475              

0710 HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 6 908 997        4 445 007        2 463 990            

0720 Helse - Inventar/medisinsk utstyr 2 172 794        1 968 523        204 271               

0751 IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN 3 371 098        2 863 564        507 534               

10001 Ullerål skole med idrettshall 24 594 752      27 088 583      -2 493 831          

10003 SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING 3 034 923        4 248 472        -1 213 549          

10004 Benterud skole 119 987 321   111 484 588   8 502 733            

10006 Heradsbygda omsorgssenter 8 416 254        6 138 022        2 278 232            

10007 Hov vest omsorgsboliger 1 000 700        273 336           727 364               

10008 Hov øst omsorgsboliger 1 072 087        826 862           245 225               

10015 NY LEGEVAKT 996 818           466 756           530 062               

10016 AUSTJORD DAGSENTER OMBYGGING -6 189 096       -6 028 090       -161 006              

10017 BIBRANNSTASJON NES I ÅDAL 8 187 300        7 578 116        609 184               

10018 BIBRANNSTASJON SOKNA 4 407 050        530 605           3 876 445            

10020 RØSHOLMSTRANDA REHABILITERING 710 148           1 388 471        -678 323              

10021 HJELPEMIDDELLAGER 9 699 247        10 078 941      -379 694              

10026 Oppgradering Veienmarka ungdomsskole 5 000 000        5 287 593        -287 593              

10027 Nes skole ny barneskolefløy 350 000           4 950                345 050               

10028 Fossveien 7-9 AS -                    1 154 211        -1 154 211          

14000 Samferdsel -                    2 427 305        -2 427 305          

14013 Forsterking Hen - Skårflogan 10 000 000      8 700 983        1 299 017            

14015 Trygg skolevei Benterud skole -                    894 823           -894 823              

17001 EF - Soveareal barnehage 1 100 000        151 213           948 787               

19300 VPI - Kommunale veier, gatelys, park og idrett (budsj) 11 731 056      10 434 662      1 296 394            

19302 VPI - REHABILITERING AV VEIBRUER 11 952 847      8 139 119        3 813 728            

19402 VPI - Sykkelbysatsing 1 000 000        -433 595          1 433 595            

19403 VPI - Sentrumspassasjen 1 500 000        64 427             1 435 573            

15003 RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL 278 461           728 415           -449 954              

15004 VANNVERK NES I ÅDAL 23 936 276      22 999 537      936 739               

15005 SOKNA VANNVERK 2 947 293        4 245 046        -1 297 753          

15006 RINGERIKE VANNVERK 65 816 102      56 286 863      9 529 239            

15007 NYTT SD-SYSTEM VANN OG AVLØP 3 909 219        2 536 895        1 372 324            

15008 OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD 8 830 660        3 229 558        5 601 102            

15012 SANERING NYMOEN - HEN 4 801 059        3 559 240        1 241 819            

15013 Monserud renseanlegg 137 167 166   91 175 759      45 991 407         

15014 SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2 539 384           78 977             460 407               

15022 Byporten - rundkjøring og VA-anlegg -                    2 627 923        -2 627 923          

15023 HØNENGATA 18-20 VA-LØSNING 376 017           1 140 824        -764 807              

15024 BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA-LØSNINGER 1 666 256        393 393           1 272 863            

15033 HSN CAMPUS BRANNVANN VA -2 787 886       -                    -2 787 886          

19001 Utskifting vannledninger 2017 4 000 000        4 901 299        -901 299              

19101 Utskifting avløpsledninger 2017 5 200 000        5 686 711        -486 711              

Sum 522 226 968   439 758 274   82 468 694          



- 

 

 

Tabell 2 Ingen overføring

Prosjekt Prosjektnavn

Reg. budsjett 

2017

 Regnskap 

2017 

 Mindre-/ 

merforbruk 

2017  Kommentarer 

0104 EF - SELVBETJENTE BIBLIOTEK -                    156 556            -156 556          

dekkes av ubrukt bev. 2016 på 0104 

som ikke ble overført til 2017

0113 EF - VARME HAUGSBYGD/VANG SKOLER 5 001 530        4 811 867        189 663            

ferdigstilt, mindreforbruk salderes 

mot 0252

0114 EF - VARMESYSTEM PÅ RÅDHUSET 820 281            803 748            16 533              

ferdigstilt, mindreforbruk salderes 

mot 0252

0141 FELLESRÅDET - KIRKEBYGG                     850 000            850 260            -260                  

årlig bev.vedtak og utbet. basert på 

faktiske påløpte inv.utgifter 

kirkebygg (selv om 2017 var en 

forskuddsbetaling), dvs. ingen 

overføring av ubrukte midler

0252 EF - KJØP AV HVELVEN 85 UNDERETASJEN -                    193 570            -193 570          

kjøpt i 2016, dokumentavgift i 2017, 

merforbruket salderes mot 0113 og 

0114

0254 EF - Motorikkbane ved Nes skole 650 000            630 564            19 436              

spillemiddelprosjekt ferdigstilt i 

2017, spillemiddelsøknad er sendt

0798 Parkeringsautomater ombygging 800 000            798 639            1 361                lite mindreforbruk - salderes

10025 Garantisaker Bygg -                    5 150                -5 150               lite merforbruk - salderes

15017 BRUTORGET OG ØYA KOMMUNAL ANDEL VA -                    144 062            -144 062          merforbruket salderes mot 15029

15029 Kjelstad Klekkenhagen utb.avtale 2 989 000        2 376 602        612 398            

ferdig, noe av mindreforbruket 

salderes mot 15017, resten trekkes 

inn

15034 GARANTISAKER VAR -                    19 365              -19 365            lite merforbruk - salderes

Sum 11 110 811      10 790 383      320 428             
 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har fullmakt til å overføre ubrukte investeringsmidler på inntil 130 millioner kroner. 

Rådmannen anbefaler at netto mindreforbruk i 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter i tabell 1 

overføres til 2018, totalt nesten 82,5 millioner kroner. 

Videre vil rådmannen fremme sak om følgende prosjekter: 

 Prosjekt 14000 Samferdsel – rekkefølgebestemmelser Hønefoss Arena 

 Prosjekt 15005 Sokna vannverk –  

 Prosjekt 15022 – Byporten rundkjøring og VA-anlegg 

 Prosjekt 15033 HSN Campus Brannvann VA 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 
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saksbehandler: Anette Skjolden 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/714-2  Arkiv: 023 &13  

 

Sak: 64/18 

 

Saksprotokoll - Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 

fylkeskommunene  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunestyret vil gi honnør til ekspertutvalget for valg av retningslinjer som er lagt 

til grunn for vurderingene. 

2. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere 

ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og 

næringslivet.  

3. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og 

virkemidler for samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til 

oppgaveoverføring, og mener disse vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling 

i regionen. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle 

fylkesdemokratiet.  

4. Kommunestyret ser at mange kommuner i Norge fortsatt er for små til på egenhånd å 

kunne håndtere mange av de oppgavene som nå foreslås overført fylkeskommunen. 

Kommunestyret ser også at en vurdering av om enkelte oppgaver kunne vært overført 

direkte ned til den enkelte kommune, ikke inngår i utvalgets mandat.  

Enkelte områder burde likevel vært vurdert overført direkte til kommunen, f.eks. 

folkehelsearbeidet. Det er i kommunene dette arbeidet utvikles og utføres. Dette 

gjelder også i forhold til kompetanse. Ingen er tjent med at oppgaver legges rent 

midlertidig til fylkeskommunen, for så å videreføres til kommunen. 

5. Mange tilskuddsordninger oppleves i dag som svært ressurskrevende, både for staten 

og for kommunene. Det er viktig at fylkeskommunen gjennom sin kunnskap om 

kommunene ikke etablerer like krevende øvelser for utløsing og bruk av tilskudd til 

lokale tiltak. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/714-1   Arkiv:   

 

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 

fylkeskommunene  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vil gi honnør til ekspertutvalget for valg av retningslinjer som er lagt til 

grunn for vurderingene. 

2. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere 

ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og 

næringslivet.  

3. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og 

virkemidler for samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til 

oppgaveoverføring, og mener disse vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling 

i regionen. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle 

fylkesdemokratiet.  

4. Kommunestyret ser at mange kommuner i Norge fortsatt er for små til på egenhånd å 

kunne håndtere mange av de oppgavene som nå foreslås overført fylkeskommunen. 

Kommunestyret ser også at en vurdering av om enkelte oppgaver kunne vært overført 

direkte ned til den enkelte kommune, ikke inngår i utvalgets mandat.  

Enkelte områder burde likevel vært vurdert overført direkte til kommunen, f.eks. 

folkehelsearbeidet. Det er i kommunene dette arbeidet utvikles og utføres. Dette gjelder 

også i forhold til kompetanse. Ingen er tjent med at oppgaver legges rent midlertidig til 

fylkeskommunen, for så å videreføres til kommunen. 

5. Mange tilskuddsordninger oppleves i dag som svært ressurskrevende, både for staten 

og for kommunene. Det er viktig at fylkeskommunen gjennom sin kunnskap om 

kommunene ikke etablerer like krevende øvelser for utløsing og bruk av tilskudd til 

lokale tiltak. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–2016)) ba 

Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skulle foreslå ytterligere oppgaver til 

fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter at Stortinget hadde 

vedtatt en fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.  



Utvalgets mandat var å vurdere oppgaver hos staten som kan overføres til fylkeskommunalt 

nivå. Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer 

brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere og 

næringsliv. Utvalget leverte sin rapport 1. februar 2018.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interessenter skal få 

anledning til å vurdere helheten i utvalgets forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender derfor rapporten fra ekspertutvalget på 

høring. 

 

Beskrivelse av saken 

Utvalget har vurdert oppgaver og ansvar for de nye fylkeskommunene etter regionreformen 

som kan/skal delegeres fra staten, etter følgende fem retningslinjer: 

1. Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som 

nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning  

2. Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave, 

skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere utgiftene til 

oppgaveløsningen  

3. Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til folke-

valgte organer  

4. Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har store 

kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan  

5. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør 

være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et nasjonalt 

helhetsgrep for god oppgaveløsning  

Generalistkommuneprinsippet er lagt til grunn for arbeidet, samt at oppgavefordelingen bør 

ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse og nasjonale mål. 

Utvalget er enig med flertallet i Stortinget i at oppgavefordelingen må endres for å løse grunn-

leggende samfunnsutfordringer landet står overfor på en bedre måte enn i dag. Utgangs-

punktet for utvalgets vurderinger er derfor at overføring av oppgaver skal bidra til tydeligere 

ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.  

Utvalget mener representativitet, deltakelse og åpenhet er grunnleggende demokratiske verdier 

som kan styrkes gjennom å flytte oppgaver fra staten til fylkeskommunen. Overføring av 

oppgaver fra stat til fylkeskommune vil bidra til at makten fordeles i samfunnet og til at 

interessen for fylkesdemokratiet kan styrkes. Fylkeskommunen må ha klart definerte opp-

gaver, og de veivalg fylkeskommunen gjør må ha relevans og konsekvenser for innbyggere og 

næringsliv.  

Utvalget mener regionreformen og ny fylkesstruktur legger grunnlag for en substansiell opp-

gaveoverføring til fylkeskommunen. Regionreformen legger dermed grunnlag for at sentrale 

oppgaveområder for samfunnsutviklingen i ulike deler av landet bedre kan ses i sammenheng 

og underlegges politisk diskusjon nærmere de som berøres av prioriteringer og tiltak. 

Utvalgets tilnærming har vært å bygge opp under de oppgaver og roller fylkeskommunen 

allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i 

forvaltningen, og trekker opp tre store politikkfelt der fylkeskommunene bør ha oppgaver og 



handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Politikken og prioriteringene 

innen disse feltene er etter utvalgets oppfatning avgjørende for samfunnsutviklingen i det 

enkelte fylke og krever tilpasning til regionale forutsetninger. Dette er knyttet til: 

 arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel, 

 virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og 

 virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår. 

 

Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer til fylkeskommunen: 

Næring, kompetanse og integrering 

 Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag forvaltes 

av Innovasjon Norge. Eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66 prosent. 

 Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges. 

 Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning som 

i dag ligger til Forskningsrådet. Midlene forvaltes etter modell av Regionale 

forskningsfond. 

 Ansvar for Regionalt næringsprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til 

investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres fra Landbruks- 

og matdepartementet til fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon Norge. 

 Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret. 

Distriktssenteret nedlegges. 

 Ansvar for om lag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030 som 

involverer nordnorske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge. Ansvaret 

ligger i dag til Utenriksdepartementet. Utvalget mener staten bør vurdere å gi fylkes-

kommunene i Nord-Norge et mer aktivt og formelt ansvar for å delta og forberede 

møter i Arktisk Råd. 

 Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til 

Kompetanse Norge og NAV. 

 Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke er 

finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over fylkes-

kommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler. Det omfatter blant 

annet ansvar for ulike tilskudd som i dag ligger til Kompetanse Norge. Nasjonale 

oppgaver i Kompetanse Norge kan overføres til Utdanningsdirektoratet. Kompetanse 

Norge nedlegges. 

 Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, herunder veiledning av 

kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting. 

Utbetaling av integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter kan 

overføres til ansvarlig departement. IMDi nedlegges. 

Samferdsel 

 Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis 

Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i dag 

ligger til Jernbanedirektoratet. Ansvar for grenseoverskridende togruter forutsetter et 



nært samarbeid mellom fylkeskommunene, for eksempel ved at Østfold, Akershus og 

Buskerud tar et vertskommuneansvar som det største "jernbanefylket". 

 Den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-tilbud overføres til fylkeskommunene 

gjennom rammetilskuddet. 

 Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

Klima, miljø og naturressurser 

 Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av 

forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage. 

 Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet til 

oppfølgingen av klimaloven. 

 Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og 

vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkeskommunene kan 

benytte NVE i saksbehandlingen. 

Kultur og kulturminnevern 

 Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller 

regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd. 

 Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst, post 60 

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73 

Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under 

samme kapittel overføres Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester. 

Flertallet av tilskuddene som finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslår 

også overført. 

 Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kap. 328 Museum og visuell kunst, 

post 70 Det nasjonale museumsnettverket. Flertallet av tilskudd som i dag finansieres 

over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført. 

 Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk, 

scenekunst og museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kap. 322 Bygg og 

offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg). 

 Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken, 

Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitets-

midler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til 

Kulturdepartementet. 

 Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag 

ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til 

idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forut-

gående behandling i Kulturdepartementet. 

 Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag ligger 

til Riksantikvaren. Ansvaret for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til 

fylkeskommunene. 

Helse og levekår 



 Ansvar for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av 

oppgaver knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lokalt og 

regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen. 

 Ansvar for pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped, 

og overtar ansvaret for veiledning og støttetjenester overfor kommunene. Ansvar for 

statens spesialskole i Skådalen foreslås overført til Oslo kommune som må ivareta et 

landsdekkende tilbud. Øvrige oppgaver i Statped kan overføres til 

Utdanningsdirektoratet. Statped nedlegges. 

 Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Buf-

etat. Ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år 

forblir statlige. Bufetat legges ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for barnevernet. 

 Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat. 

Utvalgets forslag innebærer at fylkeskommunen får forvaltningsansvar for relevante tilskudds- 

og prosjektmidler innenfor de oppgaveområdene som foreslås overført, og som i dag er lagt til 

departementer, direktorater og fylkesmannen. 

Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse 

Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat. Flere 

av oppgavene til departementer, direktorater og fylkesmann som oppdragsgiver, fagorgan 

og/eller forvalter, reduseres vesentlig. 

Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virke-

middel. Videre foreslår utvalget: 

 å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale planer i 

plan- og bygningsloven. 

 å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med 

hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan- og 

bygningsloven. 

 å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU-arbeidet i den inn-ledende 

idéfasen i KS-systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av andre store 

statlige investeringer. 

 at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en 

langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag. 

 at det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra 

aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndigheten 

til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan med 

juridisk bindende virkning. 

 at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional 

planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk. 

Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til 

fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene. Utvalget mener det er viktig å gjennomgå 

sektorlover med sikte på bedre harmonisering til plan- og bygningsloven. 

Utvalget mener også at regionreformen legger grunnlag også for ytterligere utredning av 

endringsbehov: 



 Det bør utredes overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, til 

fylkeskommunen. 

 Det bør utredes overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeids-

markedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til fylkes-

kommunene. 

 Staten bør kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med 

sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkes-

kommunen. 

 Spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkes-

kommunal modell inkluderes i utredningen. 

 

Rådmannens vurdering 

Dagens samfunn er preget av kompleksitet med store kompetansekrav basert 

på tverrfaglige tilnærminger. Dagens samfunnsutfordringer er grense- og 

sektoroverskridende. Det stilles krav til omstilling i næringslivet, innovasjon i offentlig sektor, 

integrering, kutt i klimagassutslipp og tilpasning til nye klima- og miljøvilkår. Innbyggere og 

næringsliv har behov for tjenester og tilrettelegging fra flere forvaltningsnivåer og sektorer. 

Nasjonal, regional og lokal politikk og forvaltning må virke sammen. Å samle oppgaver i ett 

folkevalgt organ og én administrasjon, vil legge til rette for mer koordinert offentlig 

virkemiddel- og ressursbruk i forvaltningen.  

Ekspertutvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler til de nye 

fylkeskommunene fra en rekke statlige etater. Oppgavene utvider og 

kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. 

Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, 

integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. 

Flere områder som staten har hatt ansvaret for, men som geografisk allerede er 

desentralisert og derfor godt tilrettelagt for ansvarsoverføring, foreslåes også 

overført fylkeskommunen. Rådmannen er enig i de prinsipper og vurderinger 

som ekspertutvalget har lagt til grunn for sine anbefalinger, og er positivt 

overrasket over hvor omfangsrikt og omfattende utvalgets forslag framstår. 

Dersom forslagene blir realisert vil fylkeskommunen ha langt større muligheter 

for å lykkes som regional utviklingsagent/samfunnsaktør. Forslaget vil reellt 

desentralisere politisk makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle 

fylkesdemokratiet. 

Rådmannen vil kort kommentere enkelte tiltak som er foreslått, og som 

anbefales støttet: 

 Bufetats ansvar («det statlige barnevernet») for fosterhjem og 

institusjoner foreslås overført til fylkeskommunen. Videre foreslår 
ekspertutvalget at overføring av ansvaret for barnevernet fra kommunene til 

fylkeskommunene utredes, slik at fylkes-kommunene kan se hele tiltakskjeden i 

barnevernet under ett. Dette vil kunne styrke og samle de små fagmiljøene i barnevernet 



og virker å kunne være svært hensiktsmessig. Dette vil i særdeleshet gjelde for de 

kommunene som fortsatt er for små.  

Fylkeskommunen har allerede ansvaret for opplæringstilbud for elever tilknyttet 

barnevernsinstitusjoner og har med det et utstrakt samarbeid med kommunene der 

institusjonen ligger. Det har vært en utfordring for både kommunene og fylkes-

kommunen at de lite er involvert i planleggingen og etableringen av institusjonsplasser. 

 Kommunestyret bør støtte at fylkeskommunen får en større del av eller hele 

friluftsporteføljen. Det vil gi bedre helhetsforståelse og styrke regionene på 

friluftslivsfeltet. Det å samle all offentlig tilskuddsforvaltning til friluftsliv, inkludert 

spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, vil bidra til bedre oversikt og 

regional tilpasning. 

 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet forvalter i dag tilskuddsordningen som skal bidra 

til å oppnå regjeringens langsiktige mål om at alle husstander bør ha tilgang til 

høykapasitets bredbåndsforbindelse. Her har fylkeskommunen en viktig rolle. 

Ekspertutvalgets forslag om at forvaltning av denne ordningen overføres i sin helhet til 

fylkeskommunen bør støttes. 

 

Det er allikevel områder som rådmannen vil anbefale at blir vurdert nøyere.  

1. Etter rådmannens syn har «Helseforetaksmodellen» fungert godt, men vil 

være krevende å kombinere med en langt tettere folkevalgt styring som 

ekspertutvalget legger opp til. Det er derfor ikke sikkert at 

spesialitsthelsetjenesten vil kunne beholde den organisering og 

styringsstruktur som i dag, og det kan derfor være at et fylkeskommunalt 

eierskap bør vurderes. 

2. Rådmannen er ikke sikker på om utvalgets vurderinger i forhold til 

folkehelseaspektet er godt nok fundert og vurdert. Det hevdes at dersom 

de økonomiske og pedagogiske virkemidlene blir lagt samlet under 

fylkeskommunen, så vil dette føre til en mer effektiv oppgaveløsning. Men 

ser vi på realitetene i dag, er det kommunene selv som har utviklet 

kompetanse på området og som utfører det meste av folkehelsearbeidet. 

Det er faktisk i kommunene den samfunnsmedisinske kompetansen 

befinner og utvikler seg. Dette har skjedd selv om økonomien i stor grad 

har blitt liggende igjen i fylkeskommunen. Skal vi ta på alvor at oppgaver bør 

legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig for å 

sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning, burde muligens dette ansvaret legges til 

kommunene selv, og ikke til fylkeskommunen. 

 

Vedlegg 

 

 Rapport fra ekspertutvalget 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 



 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Sammendrag

Mandat og tilnærm ing
Rapporten er utarbeidet av et ekspertutvalg nedsatt av Kommunal - og moderniserings -
departementet våren 2017 som følge av anmodningsvedtak i Stortinget våren 2016. Utvalget
har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere oppgaver og ansvar fra staten til de
nye fylkeskommunene, med oppmerksomhet mot ansvar, oppgaver og myndighet som støtter
opp under fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. G eneralist kommuneprinsippet er lagt til
grunn for arbeidet, samt at o ppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt
selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål.

Utvalget tolker Stortingets vedtak om regionreformen som et svar på to utfordringer. For det
første har det de siste årene skjedd en betydelig vekst o g oppdeling i den statlige forvaltning -
en, særlig i direktoratene og direktoratslig nende enheter. Dette har gitt en sektorisert
forvaltning med lavere grad av samordning enn ønskelig. For det andre vil m ange kommuner
etter første fase av kommunerefo rmen fo rtsatt ha få innbyggere. Fylkes kommunene har et
potensial til å forsterke sin rolle som partner og veileder for kommunene – blant annet i form
av fagkompetanse og som delta ker i kommunenes utviklings - og plan arbeid.

Det er i tillegg en utfordring at f ylk eskommunen e s legitimitet , og interessen for fylkes -
demokratiet , er noe lavere enn interessen for kommune demokratiet og våre nasjonale
demokratiske institusjoner . Dette har sammenheng med at f ylkeskommunene har hatt få
oppgaver som har avspeilet konfliktdimensjonene i norsk politikk . Skal fylkeskommunen
oppnå økt politisk oppmerksomhet, må de nye oppgavene i større grad enn tidligere reflektere
sentrale politiske konfliktdimensjoner og ha betydning for innbyggerne.

Utvalget har videreutviklet Opp gavefordelingsutvalgets retningslinjer for fordelingen av
oppgaver mellom forvaltningsnivåene,1 og v urdert oppgaver og ansvar etter følgende fem
retningslinjer:

1 Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som
nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning

2 Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave,
skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere utgiftene til
oppgaveløsningen

3 Oppgaver som krever utøvels e av politisk skjønn og vurdering bør legges til folke -
valgte organer

4 Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har store
kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan

5 Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør
være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et nasjonalt
helhetsgrep for god oppgaveløsning

1 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune.
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Utvalget er enig med flertallet i Stortinget i at oppgavefordelingen må endres for å løse grunn -
leggende samfunns utfordringer landet står overfor på en bedre måte enn i dag. Utgangs -
punktet for utvalgets vurderinger er derfor at overføring av oppgaver skal bidra til tydeligere
ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.

Dagens samfunnsutfordringer er g rense - og sektoroverskridende . Det stilles krav til omstilling
i næringslivet, innovasjon i offentlig sektor, integrering, kutt i klimagassutslipp og tilpasning
til nye klima - og miljøvilkår. I nnbyggere og næringsliv har behov for tjenester og til rette -
legging fra flere forvaltningsnivåer og sektorer. Nasjonal, regional og lokal politikk og
forvaltning må virke sammen. Å samle oppgaver i ett folkevalgt organ og én administrasjon,
vil legge til rette for mer koordinert offentlig virkemiddel - og ressursbruk i forvaltningen.

Utvalget mener representativitet, deltakelse og åpenhet er grunnleggende demokratiske
verdier som kan styrkes gjennom å flytte oppgaver fra staten til fylkeskommunen. Overførin g
av oppgaver fra stat til fylkeskommune vil bidra til at makten fordeles i samfunnet og til at
interessen for fylkesdemokratiet kan styrkes. Fylkeskommunen må ha klart definerte opp -
gave r, og de veivalg fylkeskommunen gjør må ha relevans og konsekvenser f or innbyggere og
næringsliv.

Utvalget mener regionreformen og ny fylkesstruktur legger grunnlag for en substansiell opp -
gave overføring til fylkeskommunen. Regionreformen legger dermed grunnlag for at sentrale
oppgaveområder for samfunnsutviklingen i ulik e deler av landet bedre kan ses i sammenheng
og underlegges politisk diskusjon nærmere de som berøres av prioriteringer og tiltak.

Utvalgets forslag
Utvalgets tilnærming er å bygge opp under de oppgaver og roller fylkeskommunene allerede
har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i forvaltningen , og
mener det er særlig tre store politikkfelt der fylkeskommunene bør ha oppgaver og handlings -
rom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Politikken og priorite ringene innen
disse feltene er avgjørende for samfunnsutviklingen i det enkelte fylke og krever tilpasning til
regional kontekst og forutsetninger. Dette er knyttet til:

arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,
virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og
virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.

Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer til fylkeskommunen:

Næring, kompetanse og integrering

Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag
forvaltes av Innovasjon Norge. Eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66
prosent.
Ansvar for oppgave ne og virkemidle ne som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges.
Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning
som i dag ligger til Forskningsrådet. Midlene forvaltes etter modell av Regionale
forskningsfond .
Ansvar for Regionalt næring sprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til
investeringer og bedriftsutvikling i landbruket ( I BU - midlene) overføres fra
Landbruks - og matdeparte me ntet til fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon
Norge.
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Ansvar for oppgave ne og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret.
Distriktssenteret nedlegges.
Ansvar for o m lag halvparten av m idlene over tilskuddsordningen Arktis 2030 som
involverer nordnorske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord - Norge. Ansvaret
ligger i dag til Utenriksdepartementet. Utvalget mener staten bør vurdere å gi fylkes -
kommunene i Nord - Norge et mer aktivt og formelt ansvar for å delta og forberede
møter i Arktisk Råd.
Ansvar for oppgave ne og virkemidle ne knyttet til karriereveiledning som i dag ligger
til Kompetanse Norge og NAV.
Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke er
finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over fylkes -
kommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler. Det omfatter blant
annet ansvar for ulike tilskudd som i dag ligger til Kompetanse Norge. Nasjonal e
oppgaver i Kompe tanse Norge kan overføres til Utdanningsdirektoratet. Kompetanse
Norge nedlegges.
Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi , herunder veiledning av
kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting .
Utbetaling av integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter
kan overføres til ansvarlig departement . IMDi nedlegges.

Samferdsel

Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis
Østfold/Akersh us/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i
dag ligger til Jernbanedirektoratet. A nsvar for grenseoverskridende togruter forutsetter
et nært samarbeid mellom fylkeskommunene, for eksempel ved at Østfold, Akershus
og Buskerud tar et verts kommuneansvar som det største " jernbane fylket " .
D en statlige tilskuddsordning for utvidet TT - tilbud overføres til fylkeskommunene
gjennom rammetilskuddet.
Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til
Na sjonal kommunikasjonsmyndighet .

Klima, miljø og naturressurser

Ansvar for klima - og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak
av forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.
Fylkeskommunene får et regionalt samordnings ansvar på klimaområdet knyttet til
oppfølgingen av klimaloven.
Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1 - 10 MW og
vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkeskommunene kan
benytte NVE i saksbehandling en .

Kultur og kulturminnevern

Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal
eller regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.
Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst , po st 60
Landsdelsmusikerne i Nord - Norge , post 71 Region - /landsdelsinstitusjoner og post 73
Region - og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under
samme kapittel overføres Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester.
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Fl ertallet av tilskuddene som finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslår
også overført.
Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kap . 328 Museum og visuell
kunst , post 70 Det nasjonale museumsnettverket . Flertallet av tilskudd som i dag
finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført.
Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk,
scenekunst og museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kap . 322 Bygg og
offentlige rom , post 70 Nasjonale kulturbygg ).
Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken,
Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitets -
midler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til
Kulturdepartementet.
Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks - , arkiv - og museumsfeltet som i
dag ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til
idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forut -
gående behandling i Kulturdepartementet.
Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag
ligger til Riksantikvaren. Ansvar et for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til
fylkeskommunene.

Helse og levekår

Ansvar for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av
oppgaver knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lokalt og
regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen.
Ansvar for pedagogiske - psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til
Stat ped , og overtar ansvaret for veiledning og støttetjenester overfor kommunene.
Ansvar for statens spesialskole i Skådalen foreslås overført til Oslo kommune som må
ivareta et landsdekkende tilbud. Øvrige oppgaver i Statped kan overføres til
Utdanningsdirektoratet. Statped nedlegges.
Ansvar for barnevernsinstitusjoner , fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Buf -
etat. Ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år
forblir statlige. Bufetat legges ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for barnevernet.
Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufe tat.

Utvalgets forslag innebærer at f ylkeskommunen får forvalt ningsansvar for relevante
tilskudds - og prosjektmidler innenfor de oppgaveområdene som foreslås overført , og som i
dag er lagt til departementer , direktorater og fylkesmannen.

Utvalgets for slag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse
Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat. Flere
a v oppgavene til departementer, direktorater og fylkesmann som oppdragsgiver, fagorgan
og/eller forvalter reduseres vesentlig.

Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virke -
middel. Videre foreslår utvalget:

- å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale
pla ner i plan - og bygningsloven.
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- å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater
med hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan - og
bygningsloven.

- å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfu nnsmål for KVU - arbeidet i den inn -
ledende idéfasen i KS - systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av andre
store statlige investeringer.

- at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for
en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.

- at det i plan - og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra
aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndig -
heten til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan
med juridisk bindende virkning.

- at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til
regiona l planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.

Utvalget foreslår at a nsvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til
fylkes mannen , overføres til fylkeskommunene . Utvalget mener det er viktig å gjennomgå
sektorlo ver med sikte på bedre harmonisering til plan - og bygningsloven.

Figur 1 illustrerer de fem områdene utvalget har diskutert og hvor det foreslås overføring
av oppgaver og ansvar.

Figur 1 Fylkeskommunens oppgaver og ansvar i lys av utvalgets forslag

Utvalget mener regionreformen legger grunnlag også for ytterligere utredning av endringer:

Det bør utredes overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene ,
til fylkeskommunen.
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Det bør utredes overføring av ansvar for t ilskudd sordning ene innenfor arbeids -
markedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til fylkes -
kommunene.
Staten bør kartlegge dagens tilsyns - og klagehjemler overfor fylkeskommunen med
sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarli ggjøring av fylkes -
kommunen.
Spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt , der en fylkes -
kommunal modell inkluderes i utredningen.

Finansieringen av fylkeskommunen
Utvalget mener fylkeskommunen i hovedsak bør finansieres av frie innte kter (skatteinntekter
og rammetilskudd). I en overgangsperioden kan det være aktuelt at midlene kan fordeles
særskilt (over den såkalte tabell c i grønt hefte). Øremerkede ordninger og tilskuddsmidler bør
innrettes slik at fylkes kommunene, innenfor hovedf ormålet med ordningene, får en større grad
av frihet til å prioritere og målrette ordningene til regionale behov.
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Del I Introduksjon

1 Utvalgets mandat og arbeid

1 .1 Mandat

Kommunal - og moderniseringsdepartementet satte 14. juni 2017 ned et ekspertutvalg so m
skal foreslå nye oppgaver til fylkeskommunene. Ekspertutvalget fikk følgende mandat:

1. Bakgrunn
Ved Stortingets behandling av Meld. St. 22 (2015 – 2016) Nye folkevalgte regioner – rolle,
struktur og oppgaver ble følgende anmodningsvedtak fattet:2

" Stortinge t ber regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere nye opp -
gaver til regionene når den nye regionstrukturen er fastlagt, og senest våren 2017. "

I Prop. 84 S (2016 2017)  Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå varsler regjeringen at det
vil nedsettes et ekspertutvalg som vil få i oppdrag å vurdere ytterligere oppgaver til fylkes -
kommunene etter at Stortinget har vedtatt ny inndeling i om lag ti fylkeskommuner.

2. Ytre rammer
Ved behandlingen av Prop. 84 S (2016 2017) understreket flertal let i kommunal - og forvaltn -
ings komiteen (H, Frp, V, Krf) at det er behov for en regionreform som resulterer i større og
sterkere regionale folkevalgte enheter som kan ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i
sin region. Flertallet legger til grunn a t de nye regionene vil kunne påta seg flere oppgaver
som hittil har tilfalt staten og/eller fylkesmannen.3

Under behandlingen av Meld. St. 22 (2015 – 2016) sier komiteens flertall (Ap, H, Frp, Krf, Sp,
V) at regional stat/fylkesmannen i utgangspunktet skal ha ansvar knyttet til tilsyn, kontroll og
beredskap og noen veiledningsoppgaver. Oppgaver som legger til rette for bruk av politisk
skjønn skal som hovedregel legges til regionalt folkevalgt nivå.4

Utvalget skal legge til grunn den nye fylkesinndelingen og skal vurdere oppgaver og myndig -
het utover det Stortinget konkret har sluttet seg til at skal overføres til fylkeskommunene etter
Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016 2017).

Utvalget skal også vurdere tiltak i lys av anbefalinger om økt effektivitet i offentlig sektor .5

Generalistkommuneprinsippet skal ligge til grunn for utvalgets arbeid. Rammestyring
(juridisk og økonomisk) av fylkeskommunene bør legges til grunn ved overføring av nye
oppgaver til fylkeskommunene. Utvalget skal videre legge til gr unn at tildeling av oppgaver
til fylkeskommunene som hovedregel skal skje i lov eller i forskrift med hjemmel i lov.

Departementet legger til grunn at utvalget har hovedoppmerksomhet mot ansvar, oppgaver og
myndighet som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, slik rollen er

2 Innst. 377 S (2015 2016)
3 Innst. 385 S (2016 – 2017)
4 Innst. 377 S (2015 2016)
5 NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Produktivitetskommisjonens
andre rapport.
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definert i Meld. St. 22 (2015 2016) og Prop. 84 S (2016 2017). Dette innebærer oppgaver
og/eller myndighet som bidrar til å gi fylkeskommunene bedre innvirkning på samfunns -
utviklingen i eget fylke og forutsetninger fo r samordnet oppgaveløsning på tvers av sektorer
og kommunegrenser. Utvalget skal ikke vurdere oppgaver som er et kommunalt ansvar.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i retningslinjene for oppgavefordeling mellom forvaltnings -
nivåene som ble lagt fram av Oppgave fordelingsutvalget.6

Oppgavefordelingsutvalgets retningslinjer er følgende (kort oppsummert):

oppgaver skal legges på lavest mulige effektive nivå,
oppgaver som krever utøvelse av lokalpolitisk skjønn og vurdering bør legges til
folkevalgte organer (dvs. k ommuner og fylkeskommuner),
oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske oppfatninger
og lokalpolitiske forhold, og som derfor er kjennetegnet av standardisering, regel -
orientering og kontroll, bør i utgangspunktet være et statl ig ansvar,
staten bør ha ansvaret for oppgaver som gjør krav på sentrale beslutninger og som
forutsetter et nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning,
oppgaver som krever stor grad av koordinering, og/eller oppgaver som har store
kontaktflater med hvera ndre, bør legges til samme forvaltningsorgan,
oppgaver som krever stor grad av samordning overfor brukerne legges til samme
forvaltningsnivå,
det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave
skal også ha ansvaret for å fina nsiere utgiftene til oppgaveløsningen (det finansielle
ansvarsprinsipp).

Utgangspunktet for drøftingen av den enkelte oppgave bør være at det nåværende innholdet i
oppgavene skal bestå. Det innebærer at utvalget i utgangspunktet skal legge til grunn at
opp gavene skal ivareta de samme mål og hensyn som i dag. Utvalget kan imidlertid drøfte om
konkrete oppgaveområder kan underlegges forvaltning som gir rom for større regionale
forskjeller og regional tilpasning enn i dag. Utvalget må tydeliggjøre hvilke forut setninger
utvalget legger til grunn for sine konkrete forslag. I den grad mindre statlig styring er et
premiss for forslag til overføring av oppgaver eller myndighet, må det tydeliggjøres.

Ved behandlingen av Prop. 84 S (2016 - 2017) gjorde Stortinget følgen de anmodningsvedtak:7

"Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for plan -
legging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå."
Regjeringen vil utrede dette nærmere. Utvalg ets mandat avgrenses derfor mot vurderinger av
Statens vegvesens fagadministrasjon.

3. Referansegruppe
Til støtte for utvalgets arbeid etablerer departementet en bredt sammensatt referansegruppe.
Utvalget vurderer selv hvordan referansegruppen vil benyttes og hvordan oppfølgingen av
referansegruppens synspunkter skal skje.

4. Oppdraget
a. Utvalget skal på faglig grunnlag analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvars -

områder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkes kommune -
ne utover det  som er avklart etter Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016 2017).

6 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune.
7 Innst. 385 S (2016 – 2017)
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b. Forslag til oppgaveoverføringer skal drøftes i lys av retningslinjene for oppgave -
fordelingen slik disse er gitt i NOU 2000: 22.

c. Utvalgets forslag skal kunne styrke fylkeskommunenes sa mfunnsutviklerrolle, gi en
mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for
innbyggere og næringsliv.

d. Utvalget skal tydeliggjøre hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de konkrete
forslagene.

e. Utvalget skal gi en vurdering av administrative og økonomiske konsekvenser av
utvalgets forslag.

f. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. februar 2018.

1.2 Utvalgets sammensetting

Terje P . Hagen (utvalgsleder ) , p rofessor ved Universitetet i Oslo
Jon P . Knudsen , f ørsteamanuensis ved Universitetet i Agder
Anne Lise Fimreite , p rofessor ved Universitetet i Bergen
Gro Sandkjær Hansen , f orsker I ved NIBR, OsloMet - Storbyuniversitetet
Christine Hjortland , p ensjonist, tidligere avdelingsdirektør i Kommunal - og
moderniseringsdepartementet
Tore Eriksen , fylkesrådmann i Sogn og Fjordane
Svein Ludvigsen , p ensjonis t, tidligere fylkesmann i Troms

1.3 Utvalgets forståelse av mandatet
Hovedoppdraget til utvalget er å vurdere om det er hensiktsmessig å overføre ytterligere
oppgaver og ansvar fra staten til fylkeskommunene. Utvalget drøfter både oppgaver som er
lagt til staten sentralt og regionalt, og oppgaver som er lagt til fristilte organer eid av staten.
Utvalget dr øfter ytterligere ansvar og nye oppgaver i lys av den nye fylkesstrukturen
Stortinget har vedtatt.8

Utvalget mener et hovedspørsmål må være om overføring av oppgaver og ansvar til fylkes -
kommunen på en bedre måte enn i dag kan bidra til å løse grunnleggen de samfunns utfordring -
er landet står overfor. Eksempler på slike utfordringer er klima og miljø, omstilling i arbeids -
og næringslivet, integrering og helse. I tillegg mener utvalget det er relevant å vurdere over -
føring av oppgaver innen områder som kult ur, idrett og samferdsel da disse oppgavene krever
god kjennskap til lokale behov og ønsker.

Utvalget legger til grunn at representativitet, deltakelse og diskusjon er grunnleggende demo -
kratiske verdier som kan styrkes gjennom å flytte oppgaver fra stat en til regionale folkevalgte
organer. Flytting av oppgaver fra statlige til fylkeskommunale organer vil også bidra til at
makten fordeles i samfunnet.

Utgangspunktet for drøftingen er at overføring av oppgaver skal bidra til tydeligere ansvars -
fordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Både
klarere ansvarsforhold og mer effektiv ressursbruk forutsetter finansieringsmodeller som
legger til rette for lokale prioriteringer. I prinsippet vil dette være modeller basert på ramme -
overføringer.

8 Innst. 385 S (2016 – 2017)
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Utvalget har en bred tilnærming til mandatet. Viktige samfunnsområder underlegges
vurdering, med unntak av oppgaver som åpenbart er av en statlig karakter som for eksempel
forsvar, finans og rettsvesen. Drøfting av ytterligere oppgav er til fylkeskommunene må også
omfatte tjenesteoppgaver. Å ivareta viktige velferdstjenester handler om utvikling av
samfunnet, og ansvar for velferdstjenester gir legitimitet og oppmerksomhet hos innbyggerne.
Bredde i oppgaver og ansvar er også en viktig forutsetning for generalistkommuneprinsippet
og for å kunne avveie oppgaver mot hverandre, samordne og tilpasse til innbyggernes og
næringslivets behov.

Utvalgets hovedfokus er rettet mot en helhetlig overføring av oppgaver fra staten til fylkes -
kommunene . Som del av dette, mener utvalget at det er relevant å vurdere hvilke gevinster det
ligger i å samle større deler av regional tilskuddsforvaltning på fylkeskommunalt nivå. I
tillegg mener utvalget det også er vesentlig å ta opp spørsmålet om sektorsamordn ing og et
forsterket regionalt planansvar.

Utgangspunktet for utvalgets drøfting er at oppgavene ivaretar de samme mål og hensyn som i
dag. Imidlertid mener utvalget at det innen noen oppgaveområder må drøftes om forvaltning -
en kan gi rom for større regio nale forskjeller og bedre regional tilpasning enn i dag.

Utvalget legger til grunn at kommunene og fylkeskommunene fortsatt skal være sideordnede
organer. Utvalget mener samtidig det er grunn til å vurdere muligheter for og konsekvenser av
at fylkeskommun ene får sterkere virkemidler i planleggingen.

1.4 Utvalgets arbeid
Utvalget har gjennomført ti heldagsmøter i perioden 27. juni 2017 til 25. januar 2018.

På seks av møtene har utvalget invitert inn departementer, direktorater, fylkeskommuner og
andre organisas joner for å bli orientert om organiseringen av ulike samfunnsområder og for å
bli informert om viktige utfordringer samfunnsområdene står overfor. Følgende har delta t t på
utvalgets møter:

Kultur og idrett : Kulturdepartementet, Kulturrådet, Sør - Trøndelag fylkeskommune
Miljø og klima : Miljødirektoratet, Naturvernforbundet, professor Petter Næss
(NMBU)
Regional planlegging : Kommunal - og moderniseringsdepartementet, Statens veg -
vesen, fylkesmannen i Oslo og Akershus, Vestfold fylkeskommune, Sør - Trøndelag
fyl keskommune
Spesialisthelsetjenesten og folkehelse : Helse - og omsorgsdepartementet, Helse Sør -
Øst RHF, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Østfold fylkeskommune
Næring, innovasjon, forskning : Nærings - og fiskeridepartementet, Kommunal - og
moderniseringsd epartementet, Landbruk - og matdepartementet, Innovasjon Norge,
Siva, Forskningsrådet, Telemark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune
Barnevern og familievern : Barne - og likestillingsdepartementet
Kompetanse og utdanning : Kunnskapsdepartementet, Kommunal - og moderniserings -
departementet, Integrering - og mangfoldsdirektoratet, Arbeids - og velferds -
direktoratet, Kompetanse Norge, Hordaland fylkeskommune

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har nedsatt en referansegruppe for utvalget
bestående av represen tanter for Sametinget, departementer, fylkesmannsembetene, fylkes -
kommunene, KS og organisasjoner i arbeidslivet. Utvalget har gjennomført ett møte med
referansegruppa underveis i arbeidet.
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Utvalgets leder, ett medlem og sekretariatsleder har også hatt et møte med Sametinget for
særskilt å bli informert om problemstillinger Sametinget er opptatt av.

Utvalget har orientert stortingsrepresentanter (medlemmer av K ommunal - og forvaltnings -
komite en) om utvalgets foreløpige vurderinger. 11. desember 2017 ble det gjennomført et
møte med representanter fra H, FrP, V, KrF og kommunal - og moderniseringsministeren og et
møte med representanter fra Ap, Sv og Sp. Samtlige partier på Stortinget ble inviter t til
orienteringene.

Fylkeskommunene og Oslo kommune har blitt invitert til å sende sine synspunkter og forslag
til nye oppgaver for fylkeskommunene. Samtlige fylkeskommuner besvarte invitasjonen . Oslo
kommune har ikke kommet med synspunkter.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har stått ansvarlig for sekretariatet til utvalget.

2 Prinsipper for fordeling av oppgaver mellom
forvaltningsnivåene

Utvalget tar utgangspunkt i de samme verdier, hensyn og retningslinjer for oppgavefordeling -
en som NOU 2000 : 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune
(Oppgavefordelingsutvalget) presenterte.

2.1 Hovedhensyn

Ifølge NOU 2000: 22 bør oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene ivareta tre over -
ordnede hovedhensyn:

Hensynet til brukerne
Hensy net til lokalt selvstyre og deltakelse
Hensynet til nasjonale mål

En brukerorientert forvaltning vil innebære at brukernes behov settes i sentrum. Ut fra dette
perspektivet er særlig to hensyn grunnleggende i forhold til oppgavefordeling mellom
forvaltning snivåene; hensynet til tilgjengelighet og hensynet til sammenhengende tjenester.

Det lokale og regionale selvstyret blir vanligvis grunngitt ut fra de tre verdiene frihet,
deltakelse og effektivitet. Frihetsverdien er knyttet til friheten til å virkeliggjø re det lokale og
regionale fellesskapets interesser. Deltakelsesverdien er knyttet til at kommunale og regionale
folkevalgte organer gir lokalbefolkningen mulighet til medbestemmelse i saker som i særlig
grad berører dem. Effektivitetsverdien ved det lokal e og regionale selvstyret bygger på at
kommuneinstitusjonene vurderes som særlig egnet til å formidle offentlige goder på en
effektiv måte, fordi nærheten til innbyggerne bidrar til at kommuneinstitusjonene er vare
overfor krav, behov og interesser i lokal samfunnet, og at løsninger kan tilpasses til lokale og
regionale forhold.

Det kan konkretiseres seks hensyn som staten har et særlig ansvar for å ivareta ( nasjonale
mål ). Disse hensynene er knyttet til ivaretakelse av rettssikkerhet, likeverdig fordeling a v
goder mellom individer, samfunnsgrupper og ulike geografiske områder, nasjonaløkonomiske
hensyn, miljø og en bærekraftig utvikling, samordning og effektivitet i forvaltningen og hen -
synet til minoriteter. Selv om disse hensynene er knyttet til staten, kr ever ikke det nødvendig -
vis et statlig ansvar for alle oppgavene.
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2.2 Retningslinjene for oppgavefordelingen

Utvalgets drøfting av oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene tar utgangspunkt i tre
typer vurderinger:

1. Nivåplassering : På hvilket politisk - administrativt nivå vil oppgaven bli mest hensikts -
messig løst? På nasjonalt nivå, på regionalt nivå eller på lokalt nivå?

2. Rom for politisk skjønn : Er det et politisk handlingsrom knyttet til oppgaveområdet, eller
er oppgaveområdet underlagt tyde lige nasjonale føringer som gjør det mer hensiktsmessig
med en faglig administrativ behandling?

3. Samordning med andre politikkområder : Kan oppgaven best løses i et sektorperspektiv
eller krever den koordinering med andre politikk - /fagområder?

Med utgangs punkt i verdiene og hensynene for forvaltningsorganiseringen og de tre hoved -
spørsmålene ovenfor , presenterer utvalget nedenfor sine retningslinjer for oppgave -
fordelingen. Utvalget har tat utgangspunkt i retningslinjene slik de er gitt i NOU 2000: 22 Om
o ppgavefordelingen mellom stat, region og kommune og utvikle t forståelsen av retnings -
linjene i lys av endringene i forvaltningen siden tusenårsskiftet. Det regionale folkevalgte
nivået er hoved fokus i utvalgets arbeid og i diskusjonen av retningslinjene.

Helhetlige vurderinger av oppgavefordelingen kan ikke skje med utgangspunkt i én retnings -
linje, men gjennom avveining mellom alle (relevante) retningslinjer. Det innebærer at
verdiene og hensynene som retningslinjene er et uttrykk for, vil måtte vurderes opp mot
hverandre og gis ulik prio ritet i konkrete sammenhenger.

1. Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som
nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning

Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig
for å sikre kompetanse og kapasitet i oppgaveløsningen og kostnadseffektiv drift. Avveining -
en mellom nærhet og effektivitet må gjøres på bakgrunn av hvilken geografi og hvilket
innbyggergrunnlag som er nødv en dig for å sikre kompetanse og kapasitet i fagmiljøer og evne
til å ivareta spesialiserte tjenester. Størst mulig sammenfall mellom forvaltningens grenser og
det geografiske arealet/området der oppgavene mest funksjonelt og effektivt løses , styrker
muligheten for en koordinert, tilpasset og rasjonell oppgaveløsning overfor innbyggere og
næringsliv.

2. Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave,
skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere utgiftene til
oppgaveløsningen

Retningslinjen har som formål å fremme ansvarlighet i ressursdisponeringen og forhindre at
det oppstår uklarhet om hvem som skal " betale regningen " for drifts - og investerings -
beslutninger. Det finansielle ansvar sprinsipp forutsetter at en myndighet som er tillagt ansvar
for en oppgave også gis makt og innflytelse til å utøve dette ansvaret , herunder å finansiere
utgiftene til oppgaveløsningen . Det innebære r at ansvarlig myndighet kan foreta selvstendige
valg om h vordan oppgaven skal løses.

R etningslinjen innebære r videre at ett og samme organ har totalansvar for oppgaveløsningen.
Dette vil si at når et politisk - administrativt organ har ansvar for oppgaveutførelsen må de også
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ha ansvaret for å ha fagkompetanse til å utføre oppgaven. Dette er hovedregelen i forvaltning -
en på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. For eksempel gjelder dette innenfor videregående
skole der fylkeskommunen har et totalansvar som innebærer ansvar for å ha fagkompetanse,
ansvar for å drifte o g finansiere oppgavene og ansvar for beslutninger rundt struktur og fag -
innhold, det siste innenfor nasjonale rammer.

Totalansvar s prinsippet ivaretar også hensynet til effektivitet fordi dialogen om oppgave -
løsningen ivaretas i ett organ. Behovet for best illerkompetanse overfor andre organer
reduseres. Egen fagadministrasjon legger også til rette for nær dialog og samspill mellom
politikk og administrasjon .

3. Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til folke -
valgte organer

Retningslinjen innebærer at oppgaveområder der forvaltingen av området gir rom til å tilpasse
oppgaveløsningen og prioriteringer til lokale og regionale behov og forutsetninger, bør ivare -
tas av kommuner eller fylkeskommuner. Å prioritere og tilpasse oppga veløsningen til lokale
og regionale behov og forutsetninger er en politisk oppgave som innebærer avveininger og
prioriteringer mellom ulike legitime mål og interesser. De som erfarer konsekvensene av
offentlig politikk, skal også kunne utøve innflytelse på politikken. Folkevalgte bør sette
rammer for oppgaveløsningen, mens saksbehandling og oppfølgingen av politiske prioriter -
inger er et administrativt ansvar.

Retningslinjen innebærer at avveininger og prioriteringer gjøres i åpenhet og med mest mulig
off entlig oppmerksomhet. Allmennhetens innsynsrett er en forutsetning for et fungerende
demokrati. Åpenhet og transparens i offentlige prosesser har en egenverdi, men bidrar også til
effektive løsninger. Grunnloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og ko mmuneloven gir
alle bestemmelser om offentlighet, habilitet og nødvendig saksopplysning i
forvaltningsmessige og politiske beslutningsprosesser.

4. Oppgaver som krever stor grad av koordinering/samordning, og/eller oppgaver som
har store kontaktflater med h verandre, bør legges til samme forvaltningsorgan.

Sektororganisering gir muligheter for uavhengighet og gjennomslag for faglige hensyn og
oppmerksomhet mot sektorens egne prioriteringer. Imidlertid kan det være fare for at gode
helhetsløsninger går tapt o g at forvaltningen blir fragmentert og uoversiktlig. Argumenter som
taler for samordning er at de færreste samfunnsoppgaver kan ses og behandles isolert fra
andre oppgaver. Hensynet til helhetlige løsninger taler derfor for at oppgaver som krever
koordiner ing samles under ett organ. Samling av oppgaver som er relaterte eller avhengige av
hverandre i samme formelle enhet vil redusere kommunikasjons - og koordinerings -
kostnadene. Samling av oppgaver kan også redusere dobbeltkompetanse og dobbeltarbeid i
forval tningen og bidra til helhetlig tilbud til innbyggere og næringsliv. Dette hensynet er en
hovedbegrunnelse for prinsippet om generalistkommuner og - fylkeskommuner.

5. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør
vær e et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et
nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning.

På områder der nasjonale mål gir så sterke føringer om standardisering, likhet og rettigheter at
det ikke er rom for lokale og regionale tilpasninger, vil det i utgangspunktet være mer naturlig
å legge de aktuelle oppgavene til statlige organer enn å legge dem til kommuneforvaltningen.
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Det kan dreie seg om tjenester som skal være ensartet på tvers av geografiske områder som
for eksempel rettighetsfestede statlige utbetalinger til innbyggerne, herunder trygdeytelser.
Det kan også dreie seg om å kontrollere at innbyggerne får innfridd de rettigheter de etter lov
har krav på, eller at tjenesteytingen holder den standard som sentrale myndigheter har fastsatt.
Eksempler på slike individuelle rettigheter kan være innenfor primærhelsetjenesten og grunn -
skolen der fylkesmannen har viktige kontrolloppgaver. Selv om k ommuner og fylkes -
kommuner har interne kontroll - og klagesystemer, vil statlige organer på mange områder ha et
kontroll og klageansvar. Samtidig skal det påpekes at kommuner og fylkeskommuner også
ivaretar sterkt styrte og rettighetsfestede oppgaver når an dre hensyn tilsier det, for eksempel
av hensyn til effektivitet i oppgaveløsning en , samlede fagmiljøer eller koordinering med
andre oppgaver.

Retningslinjen er også knyttet til spørsmålet om hvilket geografisk nivå en oppgave best kan
løses på. Er det lok alt, regionalt eller nasjonalt? Oppgaver og funksjoner som tilsier statlig
ansvar, er oppgaver som er av en slik karakter at de gjør krav på enhetlig styring og sentrale
beslutninger. Det er oppgaver som ikke lar seg hensiktsmessig overføre til et mangfold av
beslutningsenheter. Likevel kan det være hensiktsmessig å legge oppgavene til regionale
statsetater underlagt nasjonal styring. En siste gruppe oppgaver det er mest hensiktsmessig å
legge til statlige nivå er oppgaver som krever nasjonalt overblikk for å få til gode løsninger.
Eksempler på slike samfunnsområder er forsvaret, riksdekkende infrastruktur eller styringen
av finans - og skattepolitikken.

3 Fylkeskommunene – rammebetingelser og kjennetegn
Kapitlet beskriver kjennetegn og rammevilkår for fylkes kommunene i dag og utviklingstrekk i
staten og kommunene. Utviklingen av regionforvaltningen i de øvrige nordiske land beskrives
kort.

3.1 Fylkeskommunen – et kort tilbakeblikk
Fylkeskommunen som politisk organ har sine røtter i formannskapslovene av 1837 da det
lokale selvstyret ble innført også på fylkesnivået. Ordførerne i landkommunene utgjorde
fylkestinget. Fylkesmannen var ordfører, men uten stemmerett. Bykommunene sto utenfor
ordningen. Byene ble betraktet som økonomisk selvhjulpne og uten behov for et hjelpeorgan i
form av en fylkeskommune (sekundærkommune) for å ivareta sine forpliktelser overfor
innbyggerne.

Fylkestinget ble innen sine forvaltningsområder tillagt besluttende myndighet på linje med
bykommunene og landkommunene. Kommunene stod for fyl keskommunens inntekter
gjennom egen skattlegging (repartisjonsskatten). Fr a 1964 ble bykommunene del av fylkes -
kommunene. Innlemmingen av byene var en viktig forutsetning for at fylkes kommunene
kunne opptre som en samordnende regionalpolitisk aktør. Samti dig ble det folke valgte inn -
slaget i fylkeskommunen styrket ved at representantene ble valgt av og blant medlem mene av
kommunestyrene i fylket. Representasjonen i fylkestinget ble sett i sammen heng med folke -
tallet i kommunene. Fra 1964 ble fylkesordfør eren leder av fylkestinget.

I perioden fram til 1975 fikk fylkeskommunene et betydelig økt oppgaveansvar blant annet
innenfor psykisk helsevern, fylkesve i er, fylkesplanlegging, sykehus og videregående opp lær -
ing. Summen av endringene var vesentlige. Utvi klingen og oppgaveutvidelsen medførte at
fylkeskommunen fremsto som en uavhengig tjenesteytende enhet og i mindre grad som et
hjelpeorgan for kommunene.
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Dette var et viktig bakteppe for at Stortinget i 1975 vedtok å innføre den nye fylkes -
kommunen med direkte valgte fylkesting slik det er i dag. Fylkeskommunen skulle være et
viktig redskap for å oppfylle verdier som folkestyre , nærhet og desentralisering.

Fra 1975 og fram til i dag har fylkeskommunen både mistet og blitt tilført oppgaver fra stat og
kommune. Fra staten har fylkeskommunene fått overført ansvaret for blant annet tilskudd til
kollektivtransporten, kulturminnevern, tilskuddsordninger innenfor kultur og museer, og en
betydelig større andel av fylkesve i ene. Fylkeskommunen har mi stet oppgaver til kommunene
som sykehjem, helsevern for psykisk utviklingshemmede og helse søster - og allmennlege -
tjenesten.9 Staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra 2002 og bla nt annet
institusjonene i barnevernstjeneste n fra 2004.

3.2 Fylkes kommunens oppgaver og roller i dag

Fylkes kommunens hovedoppgaver i dag er:10

Videregående opplæring, herunder voksenopplæring og fagskoleutdanning
Drifts - og finansieringsansvaret for fagskolene
Tannhelsetjenenesten
Samferdsel (fylkesveier, fylkesveife rger og kollektivtransport)
Regional k ulturminne myndighet
Kultur, herunder forvaltning av spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg
Tildeling av konsesjoner etter akvakulturloven til fiske oppdrett
Regionale forskningsfond
Næring og innovasjon, herund er forvaltning av regionale utviklingsmidler og tildeling
av bedriftsrettede midler til Innovasjon Norge
Artsforvaltning og v annforvaltningsmyndighet

De den økonomisk tyngste fylkeskommunale oppgaven er videregående opplæring, herunder
voksenopplæring og fagopplæring . Deretter følger kollektivtransport og fylkesveger.
Videregående opplæring utgjør over 47 prosent av fylkeskommunenes brutto driftsutgifter ,
kollektivtransport om lag 21 prosent og fylkesveger om lag 12 prosent. Fylkeskommunenes
totale brutto drifts utgifter i 201 6 var på om lag 75 mrd. kroner, inkl. Oslos fylkeskommunale
oppgaver , jf. tabell 3.1 .

Budsjettstørrelse er imidlertid ikke ensbetydende med oppgavenes betydning for fylkes -
kommunen som politisk og administrativt organ. For eksempel er det sektor - og nivåover -
gripende utviklingsarbeidet gjennom regional planlegging av stor betydning for retning og
veivalg for utviklingen i fylket .

9 NOU 2000: 22
10 Listen er ikke uttømmende.
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Tabell 3.1 Sum b rutto driftsutgifter per hovedområde, 2016 (kilde: S SB /KOSTRA)

Hovedområde Sum i 1000 kroner Prosent

Administrasjon 3 451 549 4,6

Fellesutgifter 438 260 0,6

Videregående skole inkl. voksenopplæring/fagopplæring 35 198 591 47,1

Fagskoler 670 925 0,9

Tannhelse 3 436 661 4,6

Regional utvikling, næring og miljø 3 127 353 4,2

Fylkesveier 8 786 234 11,8

Rutegående samferdsel 15 901 555 21,3

Kultur 3 756 928 5,0

Samlet 74 768 056 100,0

3.2.1 Finansiering av fylkeskommunen

Fylkeskommunenes brutto driftsinntekter i 2016 var på om lag 75,9 mrd. k roner (utenom
Oslo) . Av dette utgjorde frie inntekter (skatt og rammetilskudd) om lag 76 prosent. Om lag
halv parten av de frie inntektene er rammetilskudd og halvparten skatteinntekter. Øvrige inn -
tek ter var øremerkede tilskudd og andre overføringer fra staten og andre (om lag 17 prosent
av inntektene), og brukerbetalinger og andre salgs - og leieinntekter (om lag 7 prosent).

De frie inntektene fordeles gjennom inntektssystemet. Et av hovedmålene med i nntekts -
systemet er å utjevne fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger for å kunne tilby inn -
byggerne likeverdige og gode tjenester over hele landet. Det innebærer at fylkes kommunene
blir kompensert for demografiske forskjeller, ulik geografi og andre m er eller mindre upåvirk -
bare forhold som gjør at kostnadene ved å tilby tjenester varierer. Kompensasjonen gis
gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet.

Utgiftsutjevningen skjer gjennom en kostnadsnøkkel som består av ulike kriterier og vekter.
Gjenn om kostnadsnøkkelen, og et sett med kriteriedata for hver fylkeskommune, blir utgifts -
behovet til fylkeskommunene beregnet. Deretter blir en del av rammetilskuddet omfordelt
mellom fylkeskommunene etter deres varierende utgiftsbehov. Kostnadsnøkkelen bestå r av
delkostnadsnøkler for de fylkeskommunale tjenestene som inngår i utgifts utjevningen: videre -
gående opplæring, fylkesveier, kollektivtransport og tannhelsetjenester.

Deler av rammetilskuddet blir holdt utenom utgiftsutjevningen, og blir i stedet gitt med en
særskilt fordeling (vist i tabell C i Grønt hefte, ofte referert til som tabell C - saker). Dette
gjelder blant annet oppgaver og utgifter som bare noen fylkeskommuner har , saker det er
vanskelig å finne en god fordeling på innenfor de ordinære krite riene i inntektssystemet og
andre særskilte forhold . I statsbudsjettet for 2018 er om lag 2,9 mrd. kroner gitt med en
særskilt fordeling i tabell C, noe som tilsvarer litt under 9 prosent av det samlede ramme -
tilskuddet. Rammetilskuddet består også av et s kjønnstilskudd (369,9 mill. kroner i 2018) og
et Nord - Norge - tilskudd til de tre nordligste fylkeskommunene (655,9 mill. kroner i 2018).

Fylkeskommunenes skatteinntekter blir delvis utjevnet gjennom inntektssystemet. Fylkes -
kommuner med skatteinntekter per innbygger under landsgjennomsnittet får kompensert 87,5
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prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittet. Fylkeskommuner
med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et tilsvarende trekk. I 2016 ble nesten 1,8
mrd. kroner omfo rdelt mellom fylkeskommunene gjennom skatteutjevningen.

I Prop . 84 S (2016 2017) heter det at endringer i fylkesinndelingen og nye oppgaver til
fylkes kommunene innebærer at inntektssystemet bør tilpasses. Hovedprinsippet er at de frie
inntektene skal fo rdeles etter de faste kriteriene i inntektssystemet. Kommunal - og
moderniseringsdepartementet tar sikte på å presentere et revidert inntektssystem i kommune -
p rop osisjonen for 2020.

3.2.2 Fylkeskommunen som samfunnsutvikler

Et kjennetegn ved fylkeskommunens arbeidsform er at deler av politikkutformingen og
oppgaveløsningen skjer gjennom samhandling og samarbeid med kommunene, regional stat,
kompetanseinstitusjoner og frivillige og private aktører. Fylkeskommunene deltar i eller leder
et bredt spekter av regio nale partnerskap, nettverk og samarbeidskonstellasjoner. De regionale
partnerskapene står sentralt i regionale planprosesser og i oppfølging av regionale planer og
strategier.

Dagens fylkeskommune har viktige og funksjoner og roller i vårt flernivåsystem. Oppgavene
er av ulik karakter med tilhørende krav, forventninger, roller og arbeidsformer. Boks 3.1
omtaler viktige roller og funksjoner.

Boks 3.1 Viktige funksjoner til fylkeskommunen

Tjenesteyter med ansvar for blant annet videregående opplæring og tannhelse.
Reg ional planmyndighet, som leder av regionale planprosesser, vedtaksmyndighet og innsigelses -
myndighet.
Ansvar for oppgaver som ikke er pålagt i lov, men som er resultat av blant annet statlig finansiering
og andre statlige styringsvirkemidler. På disse områ dene er det ofte en betydelig grad av fylkes -
kommunal medfinansiering. Dette gjelder blant annet nærings - og innovasjonspolitikken og kultur
og idrett.
Ansvar for oppgaver og samfunnsområder der fylkeskommunen selv i hovedsak står for finansiering
og prio ritering. Det gjelder for eksempel kollektivtransport der utvikling av bane - , båt - og bussruter
gjøres i fylkeskommunal regi og i hovedsak etter fylkeskommunens egne prioriteringer.
Bidragsytere og deleiere i for eksempel næringsparker, flyplasser, kraft - og energi selskaper, kultur -
institusjoner mv. som ikke er pålagte oppgaver fra staten.
Veileder for kommunene innen for eksempel næringsutvikling og planlegging
Regional interessehevder overfor omverdenen og nasjonale myndigheter på vegne av lokale og
r egionale aktører .
Tilskuddsforvalter, til for eksempel kommunene, regionråd og Innovasjon Norge .

Som politisk organ skal fylkeskommunen utforme en helhetlig politikk for et geografisk
område, noe som også innebærer å tilpasse og samordne nasjonal sektor politikk til regionale
utfordringer. Det som framfor noe karakteriserer den regionale samfunnsutviklerrollen, til
forskjell fra den lokale og nasjonale , er at den har en viktig bindeleddfunksjon i flernivå -
systemet mellom staten og kommunenivået, som fortolker og som budbringer .11

I Prop. 84 S (2016 2017) fremhever regjeringen betydningen av fylkeskommunens samfunns -
utviklerrolle:

11 Hofstad og Hanssen (2015) Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. NIBR - rapport 2015:17.
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Regjeringa har som mål at regionreforma skal gje ei positiv samfunnsutvikling i alle delar av
landet, basert på regionale f ortrinn, føresetnader og prioriteringar. Regionreforma skal
leggje til rette for samordna oppgåveløysing og samordning av sektorar og prioriteringar i
fylka. [ … ]

Fylkeskommunane skal setje i verk eigen politikk, men også nasjonal politikk i ein regional
ko ntekst. Rolla som samfunnsutviklar blir utøvd i samspel med staten og kommunane. Denne
rolla blir styrkt gjennom regionreforma. Regjeringa forventar at fylkeskommunane vil utnytte
handlingsrommet. Dei formelle endringane er ikkje nok. I tillegg til dei geo grafiske endring -
ane og endringar i oppgåveporteføljen forventar regjeringa eit sektorovergripande perspektiv
hos regionale folkevalde politikarar og administrasjonsapparat. Dette er ein viktig føresetnad
for at landet skal kunne hauste fruktene av reforma .

Regjeringen vektlegger tre hoveddimensjoner ved fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle ,
jf. figur 3.1 under.

Gi strategisk retning til
samfunnsutvikling

- Avdekke og skape konsensus om regionens utfordringer
- Etablere felles mål
- Prioritere og velge strategisk retning for utviklingen
- Forankre hos alle relevant e aktører
- Bruke samfunns - og arealplanlegging som verktøy

Mobilisere ulike aktører med
ressurser

- Mobilisere aktører med ressurser – privat sektor, kulturliv og
lokalsamfunn

- Etablere mobiliserende (plan)prosesser
- Stimulere til samarbeid, etablere arenaer og møteplasser
- Fungere som nettverksnode, fasilitere og lede samarbeid/arenaer
- Ha insentivordninger som stimulerer til samarbeid

Samordne offentlig innsats og
virkemiddelbruk

- Samordne og forplikte ulike sektormyndigheter
- Samordne egne sektorer og planer
- Benytte regional plan til å gi retning for og samordne offentlige

aktører
- Fungere som bindeledd mellom forvaltningsnivåer
- Veilede

Figur 3.1 Dimensjoner ved den regionale samfunnsutviklerrollen og hva det inne -
bærer for utøvelsen av rollen 12

3.2.3 Regional p lanlegging som verktøy for samfunnsutvikling

Flere prosesser i fylkeskommunene bidrar til samordning. For det første vil den åpne debatten
som skjer i politiske organer bidra t il informasjonsutveksling og interesse avveininger. For det
andre vil den statlige rammefinansieringen bidra til at interesser avveies gjennom budsjett -
prosessene. For det tredje vil den regionale planleggingen ikke bare bidra til sam ordning av
fylkeskomm unale beslutninger, men også bidra til samordning overfor kommuner og statlige
etater.

Plansystemet bygger på en forutsetning om at det er folkevalgte som treffer beslutninger og
legger føringer for samfunnsutviklingen . Plan - og bygningsloven (pbl) er en v iktig samordn -
ings lov. All planlegging etter loven skal sikre samordning både mellom sektorer og mellom
forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune. Den regionale planleggingen skal
også tilpasse nasjonal politikk til lokale og regionale forhold.

12 Hofstad og Hanssen (2015) Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. NIBR - rapport 2015:17.
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Formålet med regional planlegging er å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige,
økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Regional planlegging skal blant
annet sette på dagsorden omstillingsutfordringer, attraktivitet i byer og l okalsamfunn, effektiv
arealbruk og transportinfrastruktur, og bidra til løsninger som kommer hele regionen til gode.
Regional planlegging er derfor viktig for å kunne oppnå prioriterte samfunnsmål, basert på
felles regional forståelse av utfordringer og mu lige løsninger.13

Regional planlegging er viktig for å lykkes med en effektiv gjennom føring av nasjonal
politikk, blant annet når det gjelder jordvern , miljø - og klima , hvor mange aktører i
forvaltningen er forpliktet til å ta hensyn til nasjonale mål setti nger . I tillegg er regional
planlegging viktig for større nasjonale utbyggingstiltak som strekker seg over flere kommune -
grenser og der konfliktpotensialet er stort p å grunn av kryssende interesser og mål.

I pbl er det kun regional planstrategi som er obl igatorisk for fylkeskommunene. Regional
plan strategi skal "redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere
lang siktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål
som skal tas opp gjennom videre regional planlegging . "14 Det betyr at fylkeskommunene selv
skal vurdere planbehovet i hver fylkestingsperiode. Dette gir fylkeskommunene stor
fleksibilitet til å tilpasse planleggingen til behovet.15

Fylkeskommunene har plikt til årlig å rullere sine økonomiplaner som skal omfatte minst de
fire neste budsjettår .16 Økonomiplanen skal omfatte hele fylkeskommunens virksomhet og gi
en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i
planperioden. Regionale planer bør derfor være nært ko b let opp til fylkeskommunenes
økonomiplanlegging.

Regionale planer blir av fylkeskommunene utarbeidet på flere ulike områder som angår de
aller fleste sektorer . Planene kan omfatte samfunnsutviklingen generelt eller være knyttet ti l
bestemte tema eller geografiske områder. Til planene kan det være knyttet retningslinjer for
arealbruk og regionale planbestemmelser. Aktuelle tema kan være innovasjon og nyskaping,
kompetanse, jordvern, klima og miljø, folkehelse, verdiskaping, kystsone n og sjøområdene,
fjellområdene, kultur, bibliotek og kulturarv, samfunnssikkerhet og beredskap, samferdsel og
utbyggingsmønster (regionale bolig - , areal - og transportplaner).17 Ifølge pbl skal det som del
av regional plan samtidig utarbeides et handlingspr ogram for gjennomføring av planen.

Regional planlegging er et sentralt verktøy for å få til en helhetlig utvikling i et fylke – eller
på tvers av fylkesgrenser . I k apittel 23 drøfte s utfordringer med dagens plansystem og praksis,
og redegjør for utvalget s vurderinger og forslag til hvordan styrke regional planlegging som
verktøy for gjennomføring av regional og nasjonal politikk.

3.3 Fylkesdemokratiet

Innføringen av direkte valg til fylkestinget i 1975 har blitt oppfattet som sluttføringen av en
lang demokr atiseringsprosess, der målet har vært at alle nivåer i forvaltningssystemet skulle
styres av selvstendige folkevalgte organer. Ikke minst var denne reformen en viktig markering
av at fylkeskommunen nå skulle forholde seg til og stå til ansvar overfor den e nkelte inn -
bygger gjennom direkte valg.

13 Meld. St. 18 (2016 2017)
14 Plan - og bygningsloven § 7 - 1
15 Meld. St. 18 (2016 2017)
16 Kommuneloven § 44
17 Meld. St. 18 (2016 2017)
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En viktig side ved demokratiet er folks politiske engasjement og deltakelse i valg. Utviklingen
i valgdeltakelsen fra 1975 – første året med direkte valg til fylkestinget – og frem til 2015
viser at hovedtendensen for både fylkesting s - og lokalvalgene er at valg deltakelsen har gått
ned, me d unntak en oppgang ved valgene i 2007 og 2011 . Figur 3.2 viser at valgdeltakelsen
hele tiden har vært litt lavere ved fylkestingsvalg enn ved kommunestyrevalg . A vstanden har
stor t sett ligget mellom to og fire prosent.

Figur 3.2 Deltakelse ved fylkestings - og lokalvalg 1 975 – 201 1 (p rosent av
stemmeberettigede , offentlig valgstatistikk ) .

Lokalvalgundersøkelsene har målt interesse for henholdsvis rikspolitikk, fylkes politikk og
lokalpolitikk i flere valgperioder. Interesse for fylkespolitikk finnes bare fra målinger fra 200 7
og 2011. Disse målingene viser at det er rikspolitikk som folk flest er mest interessert i . O m
lag to av tre velgere gir uttrykk for at de er ganske elle r svært interessert i rikspolitikk.
Interessen for lokal politikken er nesten like høy som interessen for rikspolitikk. Interessen for
fylkespolitikk er mye lavere . B are é n av fire velgere gir uttrykk for at de har en tilsvarende
interesse for fylkes polit ikk som for rikspolitikk og lokalpolitikk. Disse svarene er nokså
sammenfallen d e med betydningen forvaltningsnivåene har i styringssystemet , i form av andel
totale offentlige utgifte r i prosent av BNP. Fylkeskommunenes andel var 2,1 prosent og
kommunenes a ndel var 11,4 prosent av BNP i 2011.18

Rose og Hansen19 har undersøkt nærmere hva som ligger til grunn for folks engasjement og
deltakelse i fylkespolitikken og lokalpolitikken. De finner at både når det gjelder kommune -
styrevalg (med et par unntak) og fylk estingsvalg er det allmenn tillit til partiet en stemmer på,
som folk flest vekt legger mest .

Valgdistrikter til stortingsvalg
Endring av fylkesstrukturen har betydning for gjennomføring av stortingsvalg, da det er
fylkene som i dag benyttes som valgdistrikter. Grunnloven slår fast at det skal være 19 valg -
distrikter, mens det er valgloven som slår fast at det er fylkene som skal være valg distrikter.

18 Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi, november 2017.
19 Rose og Hansen (2013) Fylkestingsvalge ne: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje? I Berg og
Christensen (red.) Et robust lokaldemokrati – lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.
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Med færre fylker vil det si at enten må antall valgdistrikter reduseres gjennom grunnlovs -
endrin g, eller så må koblingen mellom distrikter og fylker endres i valgloven. I Prop. 84 S
(2016 2017) ble det slått fast at antall valgdistrikter er et grunnleggende spørsmål i valg -
ordningen, og at dette må utredes skikkelig før det gjøres endringer. Sommeren 2017 satte
regjeringen ned et lovutvalg, som blant annet har som oppgave å utrede spørsmål om antall
valg distrikter og hvilke konsekvenser endringer i fylkesstrukturen har for valgordningen.

Kommunal - og moderniseringsd epartementet sendte i januar 2018 ut et høringsnotat med
forslag til endringer i valgloven, med sikte på tilrettelegging for s tortingsvalget i 2021. Her
videreføres argumentet om at problemstillingen om endring av antall valgdistrikter må utredes
før Grunnloven endres. Departementet fore slår i høringsnotatet å videreføre de 19
eksisterende valgdistrikte ne ved valget i 2021 .

3.4 Beslutningsprosesser i fylkeskommunen

Fylkestingsvalgene arrangeres hvert fjerde år, samtidig med kommunevalgene. Valg ene gjør
at innbyggerne kan stille de folkevalgt e til ansvar , noe som virker disiplinerende og motiverer
til tillitsbyggende adferd.

Fylkeskommunene avgjør og vedtar saker i en prosess som i hovedsak er åpen for innsyn for
innbyggerne. De viktigste sakene behandles av folkevalgte organer, enten i fylke sting, fylkes -
utvalg eller i andre politiske utvalg.

Fylkeskommunene behandler sine saker og treffer vedtak i formelle og åpne møter. Sammen
med øvrige saksbehandlingsregler sikrer dette prinsippet åpenhet rundt beslutningene og
betryggende og kontrollerb are behandlingsformer.

Forvaltningsloven stiller grunnleggende krav til forvaltningen i staten, fylkeskommunene og
kommunene. Videre er det regler om åpenhet, rolleklarhet, habilitet, klage, tilsyn og revisjon
som er med på å sikre rettssikkerheten og byg ge tilliten til forvaltningen. Sivilombudsmannen
og andre ombud kan også peke på feil og mangler (se boks 3.2) .

Når fylkeskommunene blir pålagt en oppgave i lov, har de ansvar for å løse oppgaven i tråd
med de reglene som gjelder. Fylkeskommunenes egenkon troll består av flere elementer og er
regulert i kommuneloven. Kontroll utvalget, revisoren og administrasjonssjefen driver ulike
former for kontrollvirksomhet for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene og at tjenestene
følger lover og lokale krav.

Regelverket pålegger kommunene og fylkeskommunene regnskapsrevisjon, forvaltnings -
revisjon og selskapskontroll. Fylkeskommunene skal på bakgrunn av egne analyser og planer
velge ut hvilken del av virksomheten de til enhver tid prioriterer å kontrollere g jennom
forvaltningskontroll. En effektiv egenkontroll er med på å sikre folkevalgt styring gjennom
oppdatert kunnskap om tilstanden i fylkeskommune.

Hver fylkeskommune skal ha et kontrollutvalg med eget sekretariat, og forvaltnings revisjon -
ene blir oftes t gjennomført av eksterne aktører.
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Boks 3.2 Om tilsyn, klage og kontroll

Generelt kan det sies at den statlige kontroll - og tilsynsoppgavene som ivaretas av regional stats forvaltning, i
hovedsak er knyttet til etterlevelsen av lov og regelverk. I Ot.prp. nr 97 (2005 - 2006) Om lov om endringar i
lov 25. september 1992 nr. 107 om kommunar og fylkeskommunar mm. (statlig tilsyn med kommune sektoren)
legges følgende definisjon til grunn av tilsyn: Formålet med tilsynet er å sjå til at tilsynsobjekta op pfyller dei
pliktene dei er gitt i lov, forskrift og anna regel verk. Kjerneelementa er kontroll, vurdering og reaksjon.

Kommuneloven kapittel 10 A inneholder generelle regler om statlig tilsyn med kommuner og fylkes kommun -
er. Bestemmelsene gir rammer, prosedyrer og virkemidler for kommune rettet statlig tilsyn. Kapittel 10 A har
en sentral regel som fastslår prinsippet om lovlighets tilsyn. Kommune loven § 60 b fastslår at staten "kan føre
tilsyn med lovligheten av kommunens eller fylkes kommunens oppfy llelse av plikter pålagt i eller i med hold
av lov der departementet i lov er gitt myndighet til å føre tilsyn." Regelen om lovlighetstilsyn avgrenser
tilsyns organenes kompetanse til å kontrollere kommunene og fylkeskommunene. Mens kommuneloven
kapittel 10 A fastsetter hvordan statlig tilsyn skal gjennomføres, er det særlovene som angir hvilke kommun -
ale plikter og områder av kommunens virksomhet det kan føres tilsyn med.

En konsekvens av bestemmelsene om tilsyn er at tilsynsorganene ikke skal gi veiled ning som ledd i selve
gjennomføringen av tilsynet, jf. Meld. St. 12 (2011 – 2012) Stat og kommune – styring og samspel. Veiledning
er et viktig pedagogisk styringsvirkemiddel overfor kommunesektoren, ikke en kontrollmekanisme. Dersom
veiledningen inngår som en del av tilsynet, kan det i praksis bli en mer skjult og indirekte form for statlig
styring. Skillet mellom tilsyn og veiledning innebærer ikke at fylkesmannen ikke kan veilede, men det er
vesentlig at veiledningen blir gitt på bakgrunn av kommunens egen etterspørsel og gjerne som en del av
oppfølgingen av selve tilsynet. Det sentrale er at det er tydelig for kommunen når fylkesmannen inntar den
ene eller den andre rollen.

Forvaltningsloven fastslår prinsippet om klagerett over enkeltvedtak, og hvem som k an på klage et vedtak.
Forvaltningsloven fastsetter også plikt for kommuner og fylkes kommuner til å opprette interne klage organ er,
og det er disse som avgjør klagene med mindre en sær lov gir staten hjemmel til å avgjøre. Klage adgang en
kan være knytt et til behandlingen av saker, spesielle saksområder eller til bestemte typer vedtak. I hoved sak
ivaretar fylkes mannen på statens vegne klager på vedtak fattet i kommunene eller fylkes kommunene.

3.5 Generalistkommuneprinsippet
Generalistkommuneprinsippet inne bærer at de lovpålagte oppgavene er like i alle kommuner
og fylkeskommuner, finansierings systemet er det samme og kommuneloven angir de samme
rammene for organisering og styring. Innenfor disse rammebetingelsene skal kommunene og
fylkeskommunene gjen nom lokale prioriteringer finne fram til lokalt tilpassede løsninger av et
bredt spekter av oppgaver. Kommunene og fylkeskommunene er med andre ord " generalister "
og ikke " spesialister " (se boks 3. 3 ).

Generalistkommuneprinsippet gir fordeler med hensyn til både demokrati, effektivitet,
likhetshensyn og autonomi. Prinsippet legger grunnlag for direkte demokratisk styring og
kontroll. Et bredt oppgaveansvar skaper grunnlag for interessante politiske vurder inger og
roller. En enhetlig oppgavefordeling bidrar til et likeverdig lokalt og regionalt selv styre i alle
deler av landet. Effektivitetsgevinstene kan utløses gjennom muligheten til å allokere
ressurser på tvers av oppgaver og gjennom lokale insentiver for kostnadseffektive løsninger.
Systemet legger til rette for en oversiktlig offentlig forvaltning. For staten er det en fordel at
systemet gjør det mulig å utforme et enhetlig overføringssystem og enhetlig lov grunnlag.
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Boks 3.3 Generalist kommune prin s ippet – kjennetegn 20

Demokrati gjennom direkte valg . Kommuneloven er felles og angir de samme rammene for styrings prinsipper
og organisering som skal følges i alle kommuner og fylkeskommuner. Demokratisk styring gjennom direkte
valg til det øverste folkevalgte organet, er et sentralt kjennetegn på dette.

Br edt oppgaveansvar . Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for tjenesteytende oppgaver og for
utviklingsoppgaver. Oppgavebredden anses som en viktig forutsetning or kommunenes og fylkes kommunenes
politiske rolle, gjennom den muligheten det gir til å avvei e oppgaver mot hverandre, noe som også forutsetter
handlefrihet til å avgjøre omfang og standard innenfor og mellom oppgaver. Detaljeringsgraden i de statlige
påleggene har betydning for kommunenes og fylkeskommunenes mulighet til å gjøre lokale tilpasning er
innen for og på tvers av sektorer.

Enhetlig oppgavefordeling . Kommunene og fylkeskommunene pålegges oppgaver i hoved sak gjennom sær -
lovgivningen, der det i lovene ikke s killes mellom kommuner og fylkes kommuner av ulik type. Alle
kommune ne og alle fyl keskommunene har de samme lov pålagte oppgavene. Kommunene og fylkes -
kommune ne har også frihet til å påta seg opp gaver, dersom disse ikke ved lov er lagt til andre organer.
Prinsippet om enhetlig opp gave fordeling har viktige konsekvenser for hvordan na sjonale reformer i oppgave -
fordelingen gjennomføres.

Enhetlig finansieringssystem . Finansieringssystemet er det samme for alle kommuner og fylkes kommuner.
Gjennom betydelig utjevning av ressursene, skal de i prinsippet ha like verdige mulig heter til å lø se sine opp -
gaver. Hovedformen for finansiering skal være rammefinansiering som legger til rette for lokal frihet til å
prioritere ressursbruken.

Likebehandling gjennom statlig styring . Utover en enhetlig oppgavefordeling og et enhetlig finansierings -
syste m er kommunene og fylkeskommunene også likestilte i forhold til staten gjennom den øvrige statlige
styringen.

Generalistkommunesystemet hviler også på at lokal oppgaveløsning i hovedsak skjer i regi av kommunene og
fylkeskommunene selv , med mulighet til s upplerende løsninger gjennom inter kommunalt samarbeid. Hvis
store deler av kommunens og fylkeskommunenes oppgaveløsning forutsetter at kommunenes lovpålagte
ansvar overføres til interkommunale organer, kan det stilles spørsmål ved om generalistkommuneroll en
oppfylles .

3.6 Forholdet til kommunene

3.6.1 Kommunestrukturen

Fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge. Kommunereformen har redusert antall
kommuner med 17 prosent. 119 kommuner skal slå seg sammen til 47 nye kommuner.
Sammenslåingene innebærer at nesten av én av tre innbyggere får ny kommune (se figur 3.3) .

Selv om reformen har gitt den største reduksjonen i antall kommuner på over 50 år, vil det
etter 2020 fortsatt være en heterogen kommunestruktur i Norge. Sammenslåingene involverer
flest store og melloms tore kommuner, mens mange av de minste kommunene fortsetter som
egne kommuner. Halvparten av de norske kommunene vil ha under 5 000 innbyggere, og det
vil fremdeles være store forskjeller i kommunenes forutsetninger for å levere gode og like -
verdige tjenester til sine innbyggere. Fortsatt vil kommunegrensene mange steder gå på tvers
av sammenhengende tettsteder og byområder.

20 NOU 2005: 6 Samspill og tillit – Om staten og lokaldemokratiet.
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Figur 3.3 Kommunestrukturen før og etter 2020

I forbindelse med kommunereformen er følgende oppgaveoverføringer fra fylkeskommunene
til kommunene vedtatt:21

Stortinget har sluttet seg til at fylkeskommunenes myndighet til å fastsette utvidet
jakttid for en kelte fremmede arter (kanadagås og stripegås) etter § 3 i forskrift om jakt
og fangsttider skal overføres til kommunene fra 2020.
Stortinget har sluttet seg til at forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om innlandsfiske endres
slik at fylkeskommunens myndighet t il å forby fiske av arter etter innlandsfiske -
forskriften § 2 overføres til kommunene fra 2020.
Stortinget har vedtatt at store kommuner etter nærmere kriterier kan søke om å overta
ansvaret for kollektivtransport fra fylkeskommunen.

Stortinget har best emt at overføring av tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til
kommunene skal skje med en delvis og utsatt ikrafttredelse, og der en endelig beslutning om
overføring gjøres etter en vurdering av en prøveordning.22

3.6.2 F orholdet mellom fylkeskommune og kommune

Kommunene og fylkeskommunene er sideordnede organer. Det innebærer at verken
kommunen eller fylkeskommunen har myndighet til å gi direktiver til hverandre innenfor det
respektive organ sitt ansvarsområde, gripe inn i dets disposisjoner og/eller kontrolle re det. Det
innebærer for eksempel at kontroll, tilsyn og klagebehandling overfor kommunale vedtak og
virksomhet er lagt til statlige organer og ikke til fylkeskommunene.

Selv om kommunene og fylkeskommunene i utgangspunktet har ansvar for ulike saksfelt, vil
prioritering og oppgaveløsning ha konsekvenser for andre enn egen kommune eller egen
fylkes kommune. Det faktum at slike sammenhenger finnes på mange områder, gjør det
nødvendig å finne frem til løsninger på tvers av myndighetsnivå. Det reiser spørsmål om
hvilken instans som skal ha myndighet til å bestemme dersom forvaltningsnivåenes interesser
ikke er sammenfallende og hvilke viktige samfunnshensyn som skal ivaretas.

21 Jf. Innst. 376 L (2016 – 2017) og Prop. 9 1 L (2016 – 2017)
22 Jf. Innst. 378 L (2016 – 2017) og Prop. 71 L (2016 – 2017)
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Et åpenbart område som synliggjør problemstillingen, er areal - og samfunnsplanleggin g. I
henhold til plan - og bygningsloven treffer kommunene vedtak om kommuneplan og reguler -
ings planer og beslutninger om disponering av arealene i egen kommune. Samtidig er fylkes -
kommunen regional planmyndighet og vedtar regionale planer , jf. kapittel 3. 2.4 . Regionale
planer skal legges til grunn for fylkeskommunens virksomhet og for kommunal og statlig
planlegging og virk somhet i fylket. I dette ligger at et gyldig fylkeskommunalt planvedtak
skaper forpliktelser for offentlige myndigheter og organer til å følge opp og gjennomføre
planen. Forpliktelsen gjelder både for kommuner, statlige organer og regional planmyndighet
selv. Med uttrykket " legges til grunn " menes at planen ikke medfører absolutte forpliktelser
av rettslig art. Regionale og kommunale planer kan favne om de samme geografiske
områdene, men samtidig definerer regionale planer mer overordnede rammer for den mer
detaljerte kommunale planleggingen. Regional plan er imidlertid et grunnlag for å reise
innsigelser til kom munale og statlige planforslag.

3.7 F orholdet til staten

3.7.1 Vekst i statsforvaltningen

Ifølge Difi var det 3 121 flere ansatte i den sentrale statsforvaltningen (departementer og
underliggende direktorater) i 2015 enn i 2009, noe som innebærer en økning fra 17 865 til 20
986 ansatte.23 Korrigert for omorganiseringer og oppgaveflyttinger var økningen på 1 821
ansatte. Dette gir en årlig vekst på 1,5 prosent mellom 2009 og 2015. Den årlige veksten var
størst mellom 2009 og 2013, og direktoratene har vokst mer enn d epartementene ( se figur 3.4
og 3.5).

Gjennomsnittlig årlig vekst i direktoratenes ytre etater (justert for omorganiseringer) var
sterkere i perioden 2013 2016 (1,2 prosent) enn i 2009 2013 (0,8 prosent). Veksten i
direktoratenes ytre etater var lavere enn veksten i de sentrale leddene.

Difi har bedt departementene og direktoratene om å forklare den årlige utviklingen som ikke
skyldes omorganiseringer. Svarene viser at nye eller endrede oppgaver er hovedårsaken til at
det blir flere ansatte i departementene og direktoratene. Endret arbeidsmengde bidrar også til
flere ansatte.

23 https://www.difi.no/artikkel/2017/03/antall - ansatte - i - departementene - og - direktoratene - okte - med - 427 - fra -
2015 - til - 2016
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Figur 3.4 Årlig gjennomsnittlig vekst i antall ansatte i sentralforvaltningen 2009 -
2016 (kil de: Difi )

Figur 3.5 Årlig gjennomsnittlig vekst i antall ansatte i departementer og
direktorater 2009 201 6 (kil de: Difi )24

24 B rev fra Difi til KMD datert 13.03.2017 . Kvalitetssikring av antall ansatte i departementer og direktorater i
2016 – årsaker til utvikling. Oppdatert brev.
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3.7.2 Statens regionale strukturer

Den regionale statsforvaltningen har sammensatte oppgaver og ulike roller i forvaltningen, og
fungerer som tjenesteprodusenter, myndighetsutøvere, forvaltere av økonomiske tilskudds -
ordninger, veiledningsorganer og/eller infrastrukturutviklere. Regional statsforvaltning
forvalter naturressurser, infrastruktur og økonomiske ordninger til utvikling.

Tradisjonelt har statsetatenes regioninndeling fulgt fylkesgrensene, men i dag har de fleste
etater med et regionalt apparat færre regioner enn dagens 19 fylker. Difi 25 har nylig gjennom -
ført en kartlegging av direktorater som har et regionalt apparat.26 I tillegg til fylkesmannen
utgjør dette 21 av totalt 63 direktorater,fordelt på åtte departements områder. Av disse 22 er
det kun tre som har geografisk sammenfallende grenser seg imellom : Bufetat, Statens
vegvesen og Skatte etaten. 16 av de 22 kartlagte virksomhetene har mellom fem og sju
regioner. De resterende fem har mellom 12 og 20 regioner.

Den regionale inndelingen av statlig forvaltning er i hovedsak styrt av sektorspesifikke
interesser og hensyn, med liten vekt på koordinering med andre statlige virksomheter eller
med fylkeskommuner og kommuner.27 Etatene har de senere år fått større frihet til selv å
bestemme egen organisering. Dette har gitt et stadig mer komplekst organisasjonskart på
regionalt nivå. I tillegg har det skjedd en sterkere spesialisering og oppgavedifferensiering i
etatenes regionenheter.28

Produktivitetskommisjonen29 påpekte at manglende sammenfall me llom fylkesinndelingen og
statens regionale inndeling skaper utfordringer for samordning av innsats. I Meld. St. 29
(2016 – 2017) Perspektivmeldinga 2017 sa Finansdepartementet at regional statlig forvaltning
bør samordnes med den nye inndelingen av fylkesko mmunene, og at dette vil legge til rette
for bedre samhandling i staten.

Figur 3.6 viser fylkesstrukturen fra 2020 og et utvalg statlige etater med regional struktur ,
inkludert fylkesmannen. Figur en viser at de eneste statlige etate ne som har felles regio nal
struktur , er Helseforetakene og Statsped, samt Bufetat og Statens vegvesen. De fleste etater
vil ha regional struktur som går p å tvers av de nye fylkesgrensene på Østlandet .
Fylkesmannen og fylkes kommunene har lik inndeling med unntak av at Oslo inngå r sammen
med Buskerud, Østfold og Akershus i ett fylkesmanns embete.

Regjeringen har varslet at de vil "gjennomgå dei statlege regionale grensene i l ys av dei nye
fylkesgrensene. Fø remålet med gjennomgangen er å styrkje samhandlinga mellom staten og
regionalt folkevalt niv å . "30 De etablerte inndelingshensynene i staten skal ligge til grunn for
gjennomgangen: kostnadseffektivitet, brukerretting, kompetanse og samordning. Samtidig vil

25 Difi (2017) Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Difi - rapport
2017:10.
26 Arbeids - og Velferdsetaten (NAV), A rbeidstilsynet, Bufetat, Skatteetaten, Tolletaten, Kriminal omsorgen,
Politietaten, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), UDI, IMDi, Lånekassen, Fylkesmanns -
embetene, Kartverket, Husbanken, Arkivverket, Mattilsynet, Fiskeri direktoratet, J ustervesenet, Sjøfarts -
direktoratet, NVE, Kystverket, Statens vegvesen.
27 Nilsen og Langset (2015) Statens regionale inndeling og kommunesektoren – konsekvenser for samhandling.
NIVI - rapport 2015:3.
28 Difi (2017) Hva skjer med regional statsforvaltning? Ut viklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Difi - rapport
2017: 10.
29 NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi – Produktivitetskommisjonens
andre rapport.
30 Meld. St. 22 (2015 2016)
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hensynet til samhandling mellom stat og fylkeskommune og samhandling i nternt i staten gis
større vekt enn i dag .31

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har satt i gang arbeidet med å konkretisere
gjennomgangen høsten 201 7. Søkelyset vil rettes mot de etatene som har mest samhandling
med fylkeskommunen og fylkesmannen, de r regionale avklaring e r og dialog er nødvendig
blant a nn et for samhandlingen med kommune ne .
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Figur 3.6 Statens regionale strukturer

* NAV - strukturen slik den blir fra 1.1.2020.
** Troms og Finnmark slås sammen til et felles fylkesmannsembete fra 1.1.2019.

31 Prop. 84 S (2016 – 2017)
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3.8 R egionale folkevalgte organer i Norden

Framveksten av sterkere folkevalgte regioner har vært en europeisk trend siden 1980 - tallet. I
enkelte land har regionaliseringen kommet so m et resultat av regionale folkevalgte krav om
større selvstyre, mens det i andre land har skjedd som følge av desentralisering av oppgaver
fra statlige organer.32 Oppgaver som desentraliseres er ofte knyttet til helse - og omsorgs -
tjenester, transport og miljøvern.33 I de nordiske landene står enhets staten sterkt, men det
avtegner seg nå to modeller: Norge og Sverige utvikler folkevalgte regioner med bredere
oppgavespekter, mens Danmark og Finland utvikler folkevalgte regioner med oppgaver som
først og fremst er knyttet til helsesektoren. Island har i kke et regionalt politisk nivå, men et
tonivåsystem med stat og kommuner. Islands åtte regioner brukes bare til statistikkformål.

3.8.1 Regionalt folkevalgt nivå i Sverige

Mellomnivået heter län i Sverige og er nå 21 i antall. Landshövdingen leder läns styrelse n som
tilsvarer det norske fylkesmannsembetet. Landstinget er parallelle n til den norske
fylkeskommunen og er som i Norge direkte valgt.

Landstingene har ansvar for spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten
og kollektivtransporten , samt frivillige oppgaver innen kultur, turisme og planlegging.

Organiseringen av regionnivået har vært et stridstema i Sverige i hele etterkrigstiden. Særlig
har spørsmålet om utviklingen av et sterkere länsdemokrati, og ønsker om å styrke de folke -
valgt es innflytelse på den regionale utviklingen, gitt opphav til politisk uenighet .34 Ansvars -
kommittén la i 2007 fram forslag om en reform der 9 - 11 nye regioner skulle få et bredt
utviklingsansvar .35 Til tross for at dette var en enstemmig innstilling fra en pa rlamentarisk
komité, ble utredningen ikke fulgt opp.

Det regionale utviklingsansvaret lå tidligere hos länsstyrelsen i alle län. Nå er det plassert på
ulike måter. På 1990 - tallet ble to store direktevalgte regioner – Västra Götaland og Skåne –
etablert gj ennom sammenslåing av fem län, først som forsøk, så gjort permanent. I flere andre
län ble det fra 2002 etablert regionförbund som besto av länets kommuner og landstinget, og
som overtok länsstyrelsens utviklingspolitiske ansvar. Regionforbundene er indire kte valgt,
og består både av landstinget og kommunene i länet. Nå er det slike regionforbund i 14 av 21
län, og flere er på vei. I fire län ligger ansvaret fortsatt hos länstyrelsen. Dermed er det tre
ulike løsninger for plasseringen av den regionale utvik lingspolitikken.

Ved etableringen overtok Västra Götaland og Skåne oppgavene til de tidligere landstingene
(primært sykehusdrift) og fra kommunene (kollektivtrafikken i byene). De fikk gjennom for -
søk overta regionale utviklingsoppgaver fra länsstyrelsene og Statens kulturråd. De regionale
folkevalgte organene fikk dermed et helhetlig ansvar for den regionale utviklingen i forsøks -
perioden. Ansvaret omfattet regional planlegging, forvaltning av regional - , nærings - og
kulturpolitiske virkemidler, beslutningsmyndighet for regional transportplan med mer.

Organiseringen av det regionale nivået – både geografien og oppgavene – har stadig vært til
diskusjon, senest i 2015. Indelningskommittén så da bare på geografien, o g foreslo at det

32 Keating (2008) A quarter century of the Europa of the regions. Regional and Federal Studies, 18(5), 629 - 35.
33 Baldersheim og Rose (2016) Territoriale styringsstrukturer og – reformer i europeisk perspektiv. I Klausen,
Askim og Vabo (red.) Kommunereform i perspektiv. Bergen: Vigmostad og Bjørke.
34 St. meld. nr 12 (2006 2007)
35 SOU 2007:10. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens - offentliga - utredningar/2007/02/sou - 200710
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skulle være seks regioner, organisert ut fra helseregionene. Forslaget møtte betydelig mot -
stand, og i 2017 vedtok regjeringen at oppdraget skulle utgå.36 I stedet ble det nedsatt et
parlamentarisk utvalg med oppdrag å vurdere samarbeidsfor mene i kommunesektoren og en
mulig oppgavedifferensiering mellom kommunene.37

3.8.2 Regionalt folkevalgt nivå i Danmark

I Danmark var amtskommunene parallellen til de norske fylkeskommunene. I forbindelse med
kommunereformen i 2007 ble amtene avviklet som adminis trative enheter og amtskommunen
nedlagt som politisk organ. I stedet ble det opprettet fem regioner med mellom 600 000 og 1
600 000 innbyggere. Reformen innebar også at Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens
Sygehusfællesskab ble nedlagt og oppgavene f lyttet til regionen.

Amtskommunenes oppgaver ble fordelt mellom staten, de nye regionene og kommunene. Det
bærende prinsipp for oppgavefordelingen var at flest mulig innbyggerrettede oppgaver ble
desentralisert til kommunene som den «samlende inngang til offentlig sektor». I tråd med
dette fikk kommunene ansvar for nye oppgaver på en rekke områder. Av mange større
endringer kan nevnes forebyggende og helsefremmende arbeid, rusomsorg og spesialiserte
tannhelsetjenester, arbeidsmarkeds - og sysselsettingsområ det, sosialtjenester,38 tjenester over -
for næringslivet, de fleste miljøoppgaver herunder verneoppgaver, tilsyn og godkjennings -
oppgaver. På plan - og arealområdet har regionplanene bortfalt som arealplaner, og kommune -
planen er det samlende dokument og ramm e om den fysiske planleggingen.

Regionenes hovedoppgave etter reformen er ansvaret for sykehusene. Oppgaven innebærer at
regionene har ansvaret for den spesialiserte helsetjenesten (somatikk og psykiatri), samt
tjenester som dekkes av sykeforsikringen, fo r eksempel privatpraktiserende leger.

I tillegg til sykehusene er regional utvikling et viktig område for regionene, hvor regional
utviklingsplan er et sentralt virkemiddel. Planen skal ses som et felles prosjekt mellom region,
kommuner og næringsliv, og skal være en samlet visjon for regionens utvikling. Planen skal
omfatte både regionens byer, distrikts - og utkantsområder og omhandle temaer som natur og
miljø, næringsutvikling, turisme, arbeidsmarked, utdanning og kultur. Regionene får også
ansvar for å opprette trafikkselskaper, drive institusjoner på sosialområdet og ivareta lands - og
landsdelsdekkende tilbud om spesialundervisning for personer med tale - , hørsel - eller syns -
problemer. I motsetning til kommunene er regionenes oppgaver positivt avgrenset ved lov.
Det innebærer at regionen ikke kan utføre andre oppgaver enn det lovgivningen pålegger dem.
Kommunalreformen innebar også at oppgaver ble overført fra amtene til staten. Det gjelder
blant annet på utdanningsområdet hvor staten overtok ansvaret for videregående skole
(gymnasene) og for voksenopplæringsområdet.

Oppgavefordeling har vært en politisk diskusjon i Danmark også de senere år. Det sentrale
elementet har da vært effektiv styring, ikke regional identitet eller regionale ulikheter.

3.8.3 Regionalt folkevalgt nivå i Finland

Fram til 2009 hadde Finland län og en statlig administrasjon ledet av Landshövdingen. I
fastlands - Finland ble antall län redusert fra 11 til fem i 1997. Fra 2010 ble den statlige
forvaltningen organisert i seks regionalförvaltning sverk. Landskapet Åland har egen
regjering. Der er det fortsatt en landshövding.

36 http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/06/dir. - 201772/
37 http://www.sou.gov.se/kommunutredningen
38 Med unntak for driften av de spesialiserte institusjonene på sosialområdet som legges til regionene.
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Finland har hittil ikke hatt et eget regionalt folkevalgt organ . Regional utvikling har vært en
av oppgavene til 18 indirekte valgte interkommunal e regionråd. Disse geografisk e områdene
kalles Landskap og regionrådene heter Landskapsförbund.

De mange små kommunene har samarbeidet om oppgaveløsningen, og den viktigste og mest
utbredde formen for interkommunalt samarbeid er ordningen med samkommuner.39 En sam -
kommune er en juridi sk enhet med egen organisasjon og virksomhet, basert på indirekte valg
og finansiert av deltakende kommuner. Medlemskommunene bestemmer formen og innholdet
for samarbeidet i en grunnavtale som må godkjennes av de respektive medlemskommuners
kommunestyrer. Myndigheten til å ivareta bestemte oppgaver er fastsatt i lov og/eller i grunn -
avtalen. Det er to typer samkommuner, obligatoriske og frivillige. Kommunene er pliktige til
å delta i samkommuner innenfor følgende områder:40

Regional planlegging og utvikli ng (landskapsförbund). Disse samkommunene har i
hoved sak to lovpålagte oppgaver. De er ansvarlige for regional fysisk planlegging i
henhold til plan - og bygningsloven, og myndighet for regional utvikling innenfor sine
respektive områder. Arealdisponeringe n på regionalt nivå styres av den lovfestede
regionale planleggingen. Regionale planer utgjør rammeverket for planlegging på
kommunalt nivå og for alle planer for arealutnyttelse.
Spesialisthelsetjenesten (sjukvårdsdistrikt). Finland er oppdelt i 20 (pluss Åland)
sjukvårdsdistrikter som ivaretar spesialisthelsetjenesten. Hver kommune må være
medlem av det sjukvårdsdistrikt som dekker kommunens område. Finansieringen av
sykehusene skjer delvis som bidrag fra medlemskommunene utregnet på grunnlag av
innbygger tall, pasientgrupper og andre kriterier, delvis gjennom statlige overføringer,
og i en viss grad gjennom brukerbetaling. Det er forholdsvis store variasjoner i de
enkelte kommuners bidrag per innbygger til sykehusopphold.
Det er obligatoriske samkommuner p å områdene psykisk helsevern, folkehelsearbeid
og utdanning.

Frivillige samkommuner finnes innenfor en rekke kommunale sektorer som yrkesrettet opp -
læring, eldreomsorg, kultur, avfalls håndtering, miljø og næringsutvikling. Samlet utgjør sam -
kommunenes dri ftsutgifter drøyt 20 prosent av kommunal sektors totale utgifter.

Finland er for tiden i en endringsprosess. Å endre kommunestrukturen slik at samkommunene
bl ir overflødige, har vist seg umulig. Derfor arbeides det nå med å etablere et direkte folke -
valgt regionalt nivå. Landskaps - och vårdreformen innebærer at to tredeler av kommune -
budsjettene overføres til landskapene , samtidig som det blir økt valgfrihet i helsesektoren.
Målet er at det fra 2020 etableres 18 direkte valgte l andskap med ansvar for driften av alle
helse - og sosialtjenestene. G eografie n følger Landskapsförbundenes inndeling. Bakgrunnen er
primært at det har vært vanskelig å få til større kommuner med kapasitet og kompetanse til å
drive helse - og omsorgstjenesten e.41

39 Higdem og Hagen (2017) The Nordic region: from hourglass to hourglass to hourglass, or to vase? I Report on
th e state of regionalisation in Europe. AER
40 St. meld. nr. 12 (2006 2007)
41 Sandberg (2016) Muligheter, gulrøtter og mosaikk. Kommunereformer i Finland 2005 2016. I Klausen,
Askim og Vabo (red.) Kommunereform i perspektiv. Bergen: Vigmostad og Bjørke.
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4 Regionreformen – u tvalgets perspektiv
Regionreformen kan møte mange av de grunnleggende utfordringene forvaltningen og sam -
funnet står overfor og som er understreket i regjeringens begrunnelse for reformen.42 Fylkes -
kommunene har potensial til å bidra til Stortingets og regjeringens mål om sektorsamordning,
ivaretakelse av grenseoverskridende perspektiver, effektiv ressursbruk og tilpasset oppgave -
løsning. Endringer i oppgavefordelingen og utvikling av fylkeskommunenes bindeledds -
funksjon er viktige red skap for å oppnå dette . Reformen gir mulighet til å desentralisere makt,
tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle fylkesdemokratiet.

4.1 Den nye fylkesstrukturen
Fra 2020 får landet 11 fylker – 10 fylkeskommuner og Oslo kommune med fylkeskommunale
oppgaver ( se figur 4.1) . De nye fylkeskommunene vil i gjennomsnitt ha en befolknings -
størrelse på nærmere 475 000 innbyggere. Det nye fylket bestående av Buskerud, Akershus og
Østfold bli r landets desidert største målt i folketall , med over 1,15 millioner innbyggere .
Deretter følger Oslo med over 650 000 innbyggere og Sogn og Fjordane / Hordaland med 625
000 innbyggere. De tre fylkene representerer dermed nærmere halvparten av landets
befolkning. De tre minste fylkene blir Nordland, Troms / Finnmark og Møre og Romsdal. D e
nordnorske fylkene vil begge ha om lag 240 000 innbyggere, mens Møre og Romsdal vil ha
om lag 265 000 innbyggere.

Til sammenli k ning var gjennomsnittsstørrelsen for fylke ne per 1.1.2017 (dvs. før Sør - og
Nord - Trøndelag ble slått sammen) om lag 2 75 000 inn byggere. Ni fylker hadde per 1.1.2017
under 200 000 innbyggere og ytterligere fem hadde under 300 000 inn byggere. Minste fylke
vil fra 2020 øk e fra 76 00 0 (Finnmark) til 240 000 (Troms og Finnmark) innbyggere .

Målt i areal blir Troms og Finnmark landets desidert største fylke med nærmere 75 000 km2

eller 23 prosent av landets areal. Dette er åtte ganger større enn Rogaland, som blir minst med
9 500 km2 (3 prosent av landets areal), sett bort fra Oslo. Deretter følger Agderfylkene med
16 5 00 km2 og 5 prosent av landets areal. Oppland/Hedmark vil utgjøre om lag 52 000 km2

elle r 16 prosent av landets areal.

I gjennomsnitt vil det bli 36 kommuner per fylke, sett bort fra Oslo. Gjennomsnittet i dag er
24 kommuner. Buskerud/Akershus/Østfold og Hedmark/Oppland vil ha flest kommuner,
henholdsvis 50 og 48. Rogaland og Vestfold/Telemark vil ha færrest – begge med 23
kommuner.

Den nye fylkesstrukturen gir langt større fylkeskommuner enn tidligere. Det legger til rette for
økt kapasitet og kompetanse i fylkeskommunene som styrker deres potensial til å ta på seg
oppgaver som krever et relativt stort befolkningsgrunnlag. Fylkeskommunene blir også mer
funksjonelle i den forstand at færre arbeidsmarkedsregioner nå vil bli splittet av fylkesgrenser .

42 Mel d. St. 22 (2015 2016) og Prop. 84 S (2016 2017).
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Figur 4.1 Ny fylkesstruktur som trer i kraft fra 1 .1 .2020 (Trøndelag fra 1 .1 .201 8)
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Tabell 4.1 Ny fylkes struktur fra 1 .1.2020 – utvalgte nøkkeltall

Fylker Folketall 2016 Andel av
befolkning
2016 (prosent)

Areal km2 Andel av areal
(prosent)

Antall
kommuner fra
2020

1 - Østfold,
Akershus, Buskerud 1 162 037 22,29 20 554 6,35 49

2 - Oslo 658 390 12,63 454 0,14 1

3 - Hedmark og
Oppland 384 309 7,37 52 590 16,24 48

4 - Vestfold og
Telemark 417 508 8,01 20 977 6,48 23

5 - Vest - Agder og
Aust - Agder 298 486 5,72 16 434 5,08 25

6 - Rogaland 470 175 9,02 9 377 2,90 23

7 - Hordaland og
Sogn og Fjordane 624 827 11,98 33 864 10,46 4 3

8 - Møre og
Romsdal 264 943 5,08 14 991 4,63 27

9 - Trøndelag 451 316 8,66 41 555 12,83 3 7

10 - Nordland 241 906 4,64 38 482 11,89 4 1

11 - Troms og
Finnmark 240 088 4,60 74 503 23,01 39

Totalt 5 213 985 100,00 323 781 100,00 356

4.1.2 Endringer i fylkeskommunen es oppgaver

Stortinget sluttet seg i vesentlig grad til regjeringens forslag om oppgaveoverføring til fylkes -
kommunene som del av regionreformen .43 Oppgaver og endringer som Stortinget sluttet seg
til , omfatter tilskudd til ikke - statlige lufthavner, kjøp av innenlandske flyr uter, ansvar for
fiskerihavner , tilskuddsordninger i landbruket, midler til utrednings - og tilretteleggingstiltak i
landbruket, s tyrket kompetansepolitisk rolle, oppgaver på frilufts området og kulturminne -
området, og mer fo rpliktende regional planlegging .

I tillegg fremmet Stortinget anmodningsvedtak om økt fylkeskommunalt ansvar på områdene
sams vegadministrasjon, løyveforvaltning og behovsprøving for persontransport, oppgaver fra
Innovasjon No rge, ansvarsfordelingen mellom Regionale forskningsfond og Forskningsrådet,
og oppgaver fra IMDi.

Stortinget har også kommet med merknader om fylkesmannens framtidige rolle primært som
tilsyns - , klage - og kontrollmyndighet. Under behandlingen av regionreformen ga komiteens
flertall følgende merknad: Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre , vil videre un derstreke at
Fylkesmannen fortsatt skal spille en viktig tilsynsrolle, men at flere av Fylkesmannens
oppgaver bedre kan løses av et regionalt folkevalgt organ.44

43 Jf. Innst. 385 S (2016 – 2017) og Prop. 84 S (2016 – 2017).
44 Innst. 385 S (2016 – 2017)
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4.1.3 Føringer i ny regjeringserklæring

Regjeringsplattformen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstr e fra januar 2018 slår fast at
Norge må omstilles for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre landet flere bein å stå på.
Det må skapes flere jobber og flere må kvalifiseres for jobbene gjennom kompetanseheving
og integrering. Klimaforpliktelsene skal o ppfylles , noe som krever sektorovergripende tiltak
lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjennom kunnskap, forskning og innovasjon kan det gjennom -
føres en grønn omstilling og skapes nye jobber.

I plattformen heter det også at regjer i ngen vil legge til rette for levende lokalsamfunn i hele
landet. Regjeringen vil spre makt og bygge samfunnet nedenfra. Plattformen slår fast at
region reformen skal gjennomføres. Færre fylkeskommuner vil gi grunnlag for sterkere
regioner, som kan gi bedre tjenester og drive en mer samordnet samfunnsutvikling.
Regjeringen vil gjennomgå statlige virksomheter og direktorater med sikte på å overføre mer
myndighet og flere oppgaver til relevant folkevalgt nivå.

4.2 Regionreform som svar på sektorovergripende utfordringer

4.2.1 Utfordringene

Utva lget tolker Stortingets vedtak om regionreformen som et svar på to utfordringer . For det
første har det de siste årene skjedd en betydelig vekst og oppdeling i den statlige forvaltning -
en, særlig i direktoratene og direktoratsl ig nende enheter. Dette har gi tt en sektorisert
forvaltning med lavere grad av samordning enn ønskelig. Flere av vår tids store samfunns -
utfordringer krever samtidig innsats på tvers av sektorer for å kunne løses på tilfredsstillende
måte. Fylkeskommunene har egenskaper som gjør dem eg net til å møte slike utfordringer –
særlig innen areal - og transportutvikling, byvekst , reduksjon av klimagasser og klima -
tilpasning, kystsoneforvaltning og folkehelse . Det gjelder også utfordringer knyttet til
integrering, kompetansepolitikk og natur - og ressursbasert næringsutvikling.

For det andre vil m ange kommuner etter første fase av kommunereformen fortsatt ha få inn -
byggere. Halvparten av landets kommuner vil i 2020 ha under 5 000 innbyggere, og 36
prosent av kommunene vil ha færre enn 3 000 innbyg gere. Konsekvensen er små og sårbare
fag miljøer og få ressurser til å drive utviklingsarbeid. De tt e problemet vil øke i årene som
kommer, blant annet som følge av demografiske endringer. Fylkeskommunene har et
potensial til å forsterke sin rolle som partner og veileder for kommunene. Fylkeskommunene
kan i større grad enn i dag støtte opp under kommunalt utviklingsarbeid – for eksempel
gjennom å bidra med fagkompetanse, veiledning og/eller i enda større grad delta som partner i
kommunenes utviklings - og plan arbeid.

F ylkeskommunen e s legitimitet og interessen for fylkesdemokratiet er noe lavere enn
interessen for kommune dem okratiet og våre nasjonale demokratiske institusjoner . Dette kan
ha flere årsaker . Fylkeskommunene har hatt få oppgaver som har avspeilet konflikt -
dimensjonene i norsk politikk , slik som vekst - vern, offentlig - privat og sentrum - periferi. Skal
fylkeskommunen oppnå økt politisk oppmerksomhet, må de nye oppgavene i større grad enn
tidligere reflektere sentrale politiske konfliktdimensjoner og ha betydning for innbyggerne.
Fylkeskommunen må også ha klart definerte oppgaver, og de veivalg fylkeskommunene gjør
må ha relevans og konsekvenser for innbyggere og næringsliv. Regionreformen og ny fylkes -
struktur gir anledning til å gi fylkeskommunene flere oppgaver som igjen er nødvendig for å
styrke fylkesdemokratiet. D en nye fylkesstrukturen gir anledning til å desentr alisere makt i
samfunnet og tydeliggjøre politisk ansvar.
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4.2.2 Bredde i oppgaver

Utvalget mener at nye oppgaver til fylkeskommunene i hovedsak bør komme på områder der
fylkeskommunene allerede har et ansvar og en definert rolle, for slik å utnytte og bygge på
fylkeskommunenes nåværende politiske og faglige kompetanse.

Utvalget legger generalistkommuneprinsippet til grunn. Fylkeskommunene skal gjennom
egne prioriteringer finne fram til lokalt tilpassede løsninger av et bredt spekter av oppgaver.
Bredden i o ppg ave r er en viktig forutsetning f or fylkeskommunenes politiske rolle, gjennom
den muligheten det gir til å avveie oppgaver mot hverandre, noe som også forutsetter handle -
frihet til å avgjøre omfang og standard innenfor og mellom oppgaver. Detaljerings grade n i de
statlige føringene har betydning for kommunenes og fylkeskommunenes mulighet til å gjøre
lokale tilpasninger innenfor og på tvers av sektorer. Et bredt spekter av oppgaver gir mulig -
heter for interessante politiske roller og avveining av politiske k onflikter.

Når generalistkommuneprinsippet legges til grunn, er fylkesstrukturen og fylkeskommunenes
ressursmessige forutsetninger dimensjonerende for hvilke oppgaver og hvilket ansvar fylkes -
kommunene kan ivareta. De minste fylkeskommunene vil fra 2020 h a over 240 000 inn -
byggere. Med den nye fylkesstrukturen vil det fremdeles være store forskjeller mellom
fylkene med hensyn til både areal og avstander, befolkning, kommunikasjon, nærings -
strukturer og ressursgrunnlag. Utvalget vurderer de ulike faktorenes betydning for ivare -
takelse av forvaltningsansvar i tilknytning til de enkelte oppgaveområdene .

Utvalget forstår generalistkommuneprinsippet slik at lovpålagte oppgaver kan tillegges
regionalt folkevalgt nivå selv om oppgavene ikke er aktuelle i alle fyl keskommunene. Dette
gjelder der de naturgitte forholdene og/eller kjennetegn ved oppgaven tilsier det. Slik er
situasjonen allerede i dag, for eksempel ved at ikke alle fylkeskommuner har et forvaltnings -
ansvar for havbruk, eller ved at Stortinget har vedt att overføring av kjøp av regionale flyruter
som kun vil gjelde et mindretall av fylkeskommunene.45

4.3 De nye fylkeskommunene – egne oppgaver og bindeledd i
forvaltningen

Utvalgets tilnærming er å bygge opp under de oppgaver og roller fylkeskommunene har som
tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i forvaltningen. Utvalget vil
styrke den politiske helhetstenkningen, gjennom å styrke fylkeskommunen som mobiliser -
ende , samordnende og retningsgivende nivå. Dette krever at ansvar og oppgave r reelt sett
overføres. På mange politikkområder har fylkeskommunen allerede viktige oppgaver, som
videregående opplæring, samferdsel, næring og innovasjon . Utvalget mener at disse opp -
gavene i større grad burde ses i sammenheng med virkemidler som i dag er lagt til staten. For
utvalget har det derfor vært viktig å diskutere hvilke oppgaver man kan samle rundt de
eksisterende oppgavene, slik at mangfoldet av offentlige virkemidler i større grad kan ses i
sammenheng o g dra i samme retning for å skape ønsket regional utvikling.

Utvalget mener det er særlig tre store politikkfelt der fylkeskommunene bør ha oppgaver og
handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Politikken og prioritering -
ene inne n disse feltene er avgjørende for samfunnsutviklingen i det enkelte fylke og krever
tilpasning til regional kontekst og forutsetninger. Dette er knyttet til:

45 Jf. Innst. 385 S (2016 – 2017) og Prop. 84 S (2016 – 2017).
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arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,
virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og
virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.

I de følgende delene av rapporten drøftes oppgaver innen for fem områder, jf. figur 4 .2. I
tillegg drøftes regional planlegging som virkemiddel.

Figur 4.2 Oppgaveom rådene som drøftes i rapporten
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Del II Næring, kompetanse og integrering

Nærings - og innovasjonspolitikken skal legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig
næringsliv. K ompetansepolitikken skal bidra til utvikling, mobilisering og anvendelse av
kompetanse i det norsk e samfunns - og arbeidsliv , herunder å integrere innvandrere i arbeids -
livet. Et høyt kunnskaps - og kompetansenivå i hele befolkningen legger grunnlaget for ny -
skaping, omstilling og vekst. Målet for regional - og distrikts politikk en er regional balanse
gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Utdanning, kompetanse og tilrettelegging for næringsutvikling og innovasjon er i dag en
kjerneoppgave for fylkeskommunene . De har ansv ar for blant annet fagskolene, Regionale
forskningsfond og videregående opplæring (herunder voksenopplæring og fagopplæring), og
for å legge til rette for næringsutvikling og sysselsetting regionalt. Fylkes kommunene har
ansvar for utviklingsmidler til næring og innovasjon og tildeler midler til bedriftsrettede
virkemidler til Innovasjon Norge. Fylkeskommunene forvalter forskningsmidler gjennom
Regionale forskningsfond .

Stortinget har anmodet regjeringen om å overføre oppgaver tilknyttet regional nærings -
utvikling fra Innovasjon Norge til fylkeskommunene. Videre har Stortinget bedt om at
regjeringen skal endre ansvarsfordelingen mellom Regionale forskningsfond og Forsknings -
rådet slik at beslutninger rundt pr osjektstøtte blir fattet på fylkeskommunalt nivå.

Kunnskapsdepartementet svarte slik på dette vedtaket i Prop . 1 S (2017 2018):
Kunnskapsdepartementet understrekar at avgjerder om tildeling av prosjektstøtte framleis
skal skje på fylkeskommunalt nivå, i t råd med Stortingets intensjon. Departementet meiner
dermed at vedtaket er følg t opp."

Innen integrerings området ba Stortinget regjeringen vurdere nærmere hvilke oppgaver som
kan overføres fra IMDi til fylkeskommunene.

I det følgende drøftes oppgaver og vi rkemidler knyttet til næringsutvikling, innovasjon og
næringsrettet forskning, som alle er del av en helhetlig pol i tikk for vekst og omstilling. Videre
drøftes det næringspolitiske virkemiddel apparatet, ansvarsfordelingen innenfor kompetanse -
politikken , n ordområdepolitikken og på integreringsområdet.
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5 Næring, forskning og innovasjon
Fylkeskommunen er tillagt rollen som samfunnsutvikler på regionalt nivå. For næringsfeltet
innebærer dette et særlig ansvar for å utvikle regionale konkurransefortrinn. I dag er det rettet
stor oppmerksomhet mot at denne rollen må fylles ved å koble nærings politikken tettere til
forsknings - , kompetanse - og innovasjonspolitikken, og at det i den sammenheng vil være
nødvendig å regionalisere så mye av politikkutformingen so m mulig for å nå nasjonale verdi -
skapings mål.46

Kapitlet beskriver virke middelapparatet knyttet til næringsrettet utvikling, forskning og inno -
vasjon, og oppgave fordelingen mellom stat og fylkeskommune. Med virkemiddel apparatet
menes her Innovasjon Norge (IN), Siva (Selskapet for industrivekst SF) og Forskningsrådet.
Også fylkes mannens oppgaver innenfor landbruk drøftes. I tillegg redegjøres det for oppdrag
staten og fylkes kommunene gir til virkemiddelapparatet.

Fors kning og innovasjon omfatter flere sektorer og politikk områder både nasjonalt, regionalt
og lokalt. Utvalget har som utgangspunkt at både stat og fylkeskommune har og fortsatt skal
ha et ansvar for forsknings - og i nnovasjonspolitikken. Utvalget drøfter fo rdelingen av
oppgaver og ansvar mellom nasjonalt og regionalt nivå på området. Dette omfatter både
organiseringen av, eierskapet til og ansvaret for virkemiddelapparatet.

5.1 Sentrale departementers roller og ansvar

Nærings - og fiskeridepartementet (NFD) har hovedansvar for regjeringens næringspolitikk på
tvers av sektorer, herunder ansvaret for forskning og innovasjon for næringslivet. NFD
koordinerer regjeringens politikk for å legge til rette for innovasjon, både gjennom eierskap,
egne virkemidler, og samor dning av ulike departementers arbeid. NFD har på statens vegne
eierskap til 51 prosent av IN og 100 prosent av Siva.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) har hovedansvar for regjeringens
regional - og distriktspolitikk. KMD skiller mellom region al næringsutvikling (i hele landet)
og næringsutvikling i distriktsområder (områder med spredt bosetting og store avstander).
Den næringsrettede regional - og distriktspolitiske innsatsen omfatter ulike tiltak. Noen av
ordningene er landsdekkende og er fina nsiert over flere departementers budsjetter. Fylkes -
kommunene forvalter store deler av de særskilte regional - og distriktspolitiske midlene.

Kunnskapsdepartementet (KD) har hovedansvar for forsk n ingspolitikken og for etatsstyringen
av Forsk n ingsrådet. Depa rtementet gir også Forskningsrådet oppdrag som sektordepartement.
Regionale forskningsfond er finansiert over KDs budsjett. KD har ansvaret for videre gående
opplæring og fagskolene.

Landbruks - og matdepartementet (LMD) har ansvar for landbruks - og matpol itikken, som
blant annet omfatter arealforvaltning, jord - og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av
nye næringer med utgangspunkt i landbruket. LMD har ansvaret for jordbruksavtalen og de
årlige jordbruksforhandlingene, hvor hovedandelen av de øko nomiske virkemidlene til land -
bruket inngår. Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks - og matområdet
regionalt, og er bindeledd mellom kommunene og staten i gjennomføring av den nasjonale
landbrukspolitikken.

46 Fitjar, Isaksen og Knudsen ( 2016 ) Politikk for innovative reg ioner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
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5.2 Fylkeskommunenes ansvar og rolle

5.2.1 Ei erskap

Fylkeskommunene eier samlet 49 prosent av IN, mens staten eier de resterende 51 prosent.
Det er etablert et samarbeidsforum for IN mellom oppdragsgivende departementer og fylkes -
kommunene. Forumet skal legge til rette for langsiktig utvikling av sel skapet, herunder drøfte
overordnede prinsipper for virksomheten og hovedinnhold i kommende års oppdragsbrev.
Samarbeidsforumet møtes to ganger i året (et politisk og et administrativt møte). Som med -
eiere skal fylkeskommunene delta i eier - og foretaksmøter for å diskutere felles eierpolitikk
knyttet til forventninger om drift og avkastning.

Fylkeskommunene har også betydelige eierandeler i den regionale innovasjonsinfrastrukturen,
som innovasjonsselskap (inkubatorer og næringshager) og reiselivsselskap (de stinasjons -
selskap).

5.2.2 Oppdragsgiver

Fylkeskommunene gir oppdrag til IN med føringer for virkemiddelbruken. For 2018 utgjør
dette omlag 490 mill. kroner.47 Dette er en direkte form for styring, for eksempel gjennom
føringer med hensyn til prioriteringer av næ ringer, eller vektlegging av henholdsvis gründer -
skap eller eksisterende næringsliv. Som oppdragsgivere bestemmer fylkeskommunene hva
midlene skal gå til, og unngår habilitetsproblemer og direkte ansvar i tildelingen av midlene
til enkelt bedrifter. IN må rapportere løpende og årlig til fylkeskommunene etter kriterier satt i
oppdragsbrevene.

Staten legger til grunn at oppdragene skal være forankret i fylkeskommunenes strategier og
dermed deres regionale partnerskap. Det vises for øvrig til kapittel 5.3.1 Or dninger på opp -
drag for KMD for nærmere beskrivelse av fylkeskommunenes oppdrag til Innovasjon Norge.

5.2.3 Forvalter og tilrettelegger

Tilretteleggende utviklingsvirkemidler
Fylkeskommunene har flere tilretteleggende virkemidler til utvikling av lokalsamfunn i
distriktene og til utvikling av næringsmiljøer i fylket. Det vil si at fylkeskommunen selv
foretar blant annet markedsføring, tildeling, rapportering og evaluering. For 2018 utgjør
tilretteleggende virkemidler om lag 300 mill. kroner.48 I tillegg bruker fyl keskommunene (i
ulik grad) frie inntekter til dette formålet.

Tiltak rettet mot distriktene omfatter stedsutvikling, kommunale næringsfond og styrking av
eksisterende næringshager. Tiltak rettet mot utvikling av regionens næringsmiljøer kan være
tiltak som fremmer tilgang til kompetanse eller styrking av aktiviteter knyttet til regionens
næringsklynger eller inkubatorer.

Omstillingsprogrammer i områder med akutt reduksjon i arbeidsplasser
Under programkategori 13.50 Distrikts - og regionalpolitikk finansier es også omstillings -
programmer for områder med akutt reduksjon i arbeidsplasser. Fylkeskommunene har ansvar

47 Over programkategori 13.50, post 550.62 Bedriftsrettede låne - og tilskuddsordninger i distriktene. Fylkes -
kommunene har anledning til å omdisponere midlene til egen forvaltning.
48 Fylkeskommunene har anledning til å omdisponere midlene til IN gjennom oppdrag.
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for omstillingsarbeid i eget fylke. Det er bevilget 112 mill. kroner til omstillingsprogrammer i
fylkeskommunene i 2018.

Omstillingsprogrammene ska l styrke næringsgrunnlaget og bidra til etablering av nye arbeids -
plasser i kommuner/regioner som opplever vesentlig reduksjon i sysselsettingen.

KMD ber årlig fylkeskommunene sende skriftlige innspill om kommuner og regioner som
opplever stor reduksjon i antall sysselsatte i hjørnesteinsbedrifter/ - næringer. Disse innspillene
legges til grunn for fylkesfordelingen av rammen. Fylkeskommunene prioriterer innenfor
rammen hvilke områder som skal få midler til omstillingsarbeid.

Tabell 5.1 viser midler fylkeskom munene får over programkategori 13.50 Distrikts - og
regional politikk. Siden 2013 har disse midlene blitt redusert fra 1,5 mrd. kroner til 947 mill.
kroner.

Tabell 5.1 Fylkesvis fordeling av midler over programkategori 13.50 Distrikts - og
regionalpolit i kk i hhv. 201 3 og 201 8 (kilde: KMD )

* For 2013 gikk 10 mill. kroner av rammen til Oppland til fjellregionsatsingen. Oppland forvalter midlene på
vegne av flere fylkeskom muner.
** Midler til å dekke gjennomføringskostnader ved ordninger i regi av Innova sjon Norge som finansieres over
k ap. 551, post 60.
*** Post 61 (kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift) er holdt utenfor.

Fylkesfordeling
(mill. kroner)

2013
(mill. kroner)

2018

Østfold 24,55 23,13

Akershus 17,44 12,49

Oslo 11,50 7,95

Hedmark 80,22 62,06

Oppland * 84,25 52,44

Buskerud 34,93 24,67

Vestfold 11,50 8,95

Telemark 60,42 49,04

Aust - Agder 34,04 23,98

Vest - Agder 35,75 24,02

Rogaland 34,66 25,29

Hordaland 72,72 46,89

Sogn og Fjordane 96,54 53,91

Møre og Romsdal 125,96 58,73

Trøndelag 193,50 100,43

Nordland 253,76 154,89

Troms 172,77 89,08

Finnmark 128,44 63,26

Innovasjon Norge ** 53,00 66,21

Sum *** 1 525,95 947,43



Side 50 av 189

Regionale forsk n ingsfond
Regionale forskningsfond (RFF) skal mobilisere til økt innsats for forskning og utvikling
(FoU) og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling innenfor regionenes prioriterte
innsatsområder. Fylkes kommunene har ansvar for forvaltningen av fondene. Ordningen
finansieres av KD. I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget 210,5 mill. kroner ti l RFF over
Kunnskapsdepartementets budsjett ( k ap . 287, post 60).

RFF dekker syv fondsregioner, der en av fylkeskommunene i hver region er pekt ut som
verts fylkeskommune. Vertsfylkeskommunen er mottaker av midlene fra Kunnskaps departe -
mentet og har det administrative og juridiske ansvaret for RFF . Som følge av regionreformen
vil fondsregionene bli identiske med ny fylkesstruktur, dvs. det vil bli 11 fondsregioner.49

Organisering
Ansvaret for forvaltningen av RFF er lagt til fylkeskommunene, som i felle sskap innenfor de
enkelte regioner har ansvaret for å implementere ordningen. Fondsstyrene utarbeider
handlingsplaner der de gjør sine prioriteringer innenfor de rammer som gis gjennom FoU -
strategiene og bestillingsbrevet fra fylkeskommunene. Fondsstyrene gjør vedtak om hvilke
prosjekter som skal gis støtte.

Forsk n ingsrådet bistår fondsstyrene i forvaltningen av RFF. Forskningsrådet bidrar til å
ivareta forskningens kvalitet i alle ledd fra utlysning til tildeling av FoU - midler, og til å sikre
mest mulig l ike kvalitetskrav i alle fondene, samt bidra til læring mellom fondene.

Landbruk
I 2010 fikk fylkeskommunen ansvar innenfor verdiskaping i landbruket, klima - og samfunns -
planlegging, samt rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Fra skoleåret 2018 får
fylkeskommunene også ansvar for nasjonal modell for voksenagronomopplæring. For 2018
utgjør fylkeskommunenes samlede midler til rekruttering og kompetanseheving i landb ruket
25 millioner kroner.

Som del av regionreformen er det vedtatt at følgende oppgaver på landbruks - og matområdet
skal overføres fra fylkesmannen til fylkeskommunene fra 1. januar 2020:50

Kystskogbruket: 4,5 mill. kroner i 2018.
Foregangsfylke for økologisk jordbruk: ca.15 mill. kroner i 2018.
Midler til utrednings - og tilretteleggingstiltak: 50 mill. kroner i 2018

Trøndelag fylkeskommune vil fra 1. januar 2018, gjennomføre et toårig forsøk med ansvar for
regionalt næringsprogram i landbruket. Reg ionalt næringsprogram legger føringer for bruken
av de fylkesvise midlene til investering og bedriftsutvikling i landbruket som forvaltes av
Innovasjon Norge, og midlene til utrednings - og tilretteleggingstiltak, som forvaltes av fylkes -
mannen .51

49 Prop. 84 S (2016 – 2017)
50 Prop. 84 S (2016 – 2017)
51 Meld. St. 22 (2015 2016), Innst. 377 S (2015 2016).
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5.3 Innovasjo n Norge

Innovasjon Norge (IN) er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdi -
skapende næringsutvikling i hele landet.52

INs hovedmål er å utløse bedrifts - og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og
utløse regionenes næringsmessige m uligheter. Av hovedmålet er det utledet tre delmål:

flere gode gründere
flere vekstkraftige bedrifter
flere innovative næringsmiljøer

IN er organisert som et særlovselskap. Selskapets styre har et selvstendig ansvar for virksom -
heten og resultatene. I till egg til hovedkontoret i Oslo har IN i overkant av 20 distrikts -
kontorer over hele landet og 34 utenlandskontorer fordelt på 29 land. Ved utgangen av 2016
disponerte selskapet om lag 700 årsverk, fordelt med om lag 280 ved distriktskontorene, 170
ved utenla ndskontorene og 250 ved hovedkontoret.

IN forvalter virkemidler innenfor finansiering, kompetanse, profilering, nettverk og rådgiving.
Selskapet skal kombinere virkemidler ut fra den enkelte kundes behov, og har frihet til å
utforme og prioritere virkemidl er innenfor gitte budsjettrammer. I tillegg skal selskapet
forvalte virkemidlene i overensstemmelse med EØS - regelverket og føringer gitt i lov om
Innovasjon Norge, gjennom Stortingets behandling av årlige budsjett p rop osisjoner, og øvrige
føringer fra oppdr agsgiverne.

IN har også en rolle som veileder overfor kommunene og næringsutøverne innenfor land -
bruks basert næringsutvikling.

I 2016 ble det bevilget til sammen 3,7 mrd. kroner til IN over budsjettene til flere departe -
menter og fylkeskommuner. Av dette utgjorde oppdrag fra fylkeskommunene i overkant av
400 mill. kroner. I tillegg disponerte selskapet en ramme for nye utlån på 3,3 mrd. kroner,
hvorav 2,5 mrd. kroner gikk til landsdekkende lavrisikolån og 800 mill. kroner til lands -
dekkende innovasjonslån . IN disponerte også en ramme for landsdekkende garantier på 40
mill. kroner. Selskapet ga tilsagn om distriktsrettede risikolån på oppdrag fra fylkes -
kommunene på til sammen 290 mill. kroner.

Oppdragsgiverne til IN omfatter de fleste av landets fylkeskomm uner samt KMD, LMD,
NFD, Utenriksdepartementet, Klima - og miljødepartementet, Kirke - og kulturdepartementet,
KD og Samferdselsdepartement. I tillegg utfører IN oppdrag på vegne av EU og i samarbeid
med EU - institusjoner.

Finansieringsmodell
INs kostnader ti l administrasjon og gjennomføring dekkes av den enkelte oppdragsgiver, med
unntak av selskapets basiskostnader. Basiskostnadene omfatter:

Overordnet styring av virksomheten og lederne ved distriktskontor og utekontor
En grunnkapasitet på distriktskontore ne (om lag ett årsverk)
Innspill til nasjonal og regional politikkutforming, deltakelse i utviklingsprosesser på
nasjonalt og regionalt plan

52 Lov om Innovasjon Norge § 1.
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Samlede driftskostnader var på i underkant av 1,4 mrd. kroner i 2016. Her inngår lønn, husleie
og prosjektkostnader til drøyt 700 ansatte på kontorer i alle fylker og i mer enn 30 land. Basis -
kostnadene utgjorde 165 mill. kroner av dette.

Innovasjon Norge – organisering og mål
IN er et sektorpolitisk virkemiddel. Deler av virksomheten har forretningsmessig karakter. IN
ble stiftet som et særlovselskap for å balansere myndighetenes behov for å kunne styre på et
overordnet nivå, mot selskapets selvstendighet og faglige ansvar for beslutninger i enkelt -
saker. Særloven formaliserer en avgrensning av departementets instruksj onsmyndighet i
enkeltsaker, noe som også betyr at departementet ikke har en rolle som klageinstans.

Målet med å gi fylkeskommunene eierskap i 2010, i tillegg til rollen som oppdragsgiver, var å
styrke fylkeskommunenes strategiske og samordnende rolle. Fylk eskommunene skulle få et
større ansvar knyttet til utformingen og gjennomføringen av den regionale og nasjonale
næringspolitikken. Fylkeskommunene skulle få sterkere innflytelse på nasjonale overordnede
rammer, samtidig som fylkeskommunenes innsats skulle gjennomføres i dialog med sentrale
myndigheter. Det er utviklet et felles mål - og resultatstyringssystem og det er etablert
koordinerende prosesser både nasjonalt og regionalt. INs organisering som særlovselskap
innebærer at de overordnede målene og priori teringene for selskapet fastsettes gjennom
lovforslag og meldinger til Stortinget.

Modellen med særlovsselskap legger på den ene siden opp til stor uavhengighet for sel skapet,
samtidig som virksomheten styres av eierne og oppdragsgiverne gjennom flere ka naler.

5.3.1 Innovasjon Norges oppdrag

Nedenfor presenteres et utvalg av ordningene som IN utfører på oppdrag fra staten og fylkes -
kommunene. Beskrivelsen av ordninger er ikke uttømmende. Ifølge INs årsrapport for 2016
utførte IN oppdrag for over 3,7 mrd. kroner (se tabell 5.2).

Tabell 5.2 Staten og fylkeskommunenes oppdrag til Innovasjon Norge i 2016.53

Oppdragsgiver Midler Prosent

N ærings - og fiskeridepartementet 2,26 mrd. kr 61

L andbruks - og matdepartementet 734 mill. kr 20

Fylkeskommunene 404 mill. kr 11

K ommunal - og moderniseringsdepartementet 225 mill. kr 6

K lima - og miljødepartementet 64 mill. kr 2

K unnskapsdepartementet 25 mill. kr 1

Sum 3,71 mrd. kr 100

Ordninger på oppdrag fra Nærings - og fiskeridepartementet
Etablerertilskuddsordningen skal støtte gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial.
Tilskuddet kan brukes til å utvikle egen kompetanse, kjøpe kompetansetjenester av andre,
tilpasse produktet eller tjenesten til markedet eller som sikkerhet for å innhente mer kapital. I
2018 har Innovasjon Norge avsatt 160 mill. kroner til ordningen.

53 Årsrapport Innovasjon Norge 2016.
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Innovasjonskontrakter (tidligere kalt FoU - kontrakter (IFU/OFU)) er tilskudd til forsknings -
og utviklingssamarbeid mellom en leverandørbedrift og kunde (enten offentlig eller privat,
norsk eller internasjonal). Samarbeidets formål skal være å utvikle nye produkter eller
løsninger som ikke tilbys i dagens marked, med formål å bidra til økt konkurransekraft og
varig verdiskaping. Samarbeid med offentlige virksomheter skal også bidra til økt innovasj on
i offentlig sektor. I 2018 er det avsatt 328,7 mill. kroner til ordningen.

Miljøteknologiordningen gir tilskudd til bedrifter i hele landet som skal igangsette pilot - og
demonstrasjonsprosjekter innen miljøteknologi. Ordningen skal fremme utvikling og bruk av
ny miljøteknologi og bidra til at norsk næringslivs konkurranseevne styrkes. I 2018 er det
avsatt 565,5 mill. kroner til ordningen.

Lavrisikolån gis i hovedsak til prosjekter sammen med lån fra private banker på markeds -
mes sige vilkår. Lavrisikolån brukes til å delfinansiere investeringer i bygninger, driftsutstyr,
fiskefartøy og til investeringer i landbruket. Lånene bidrar til å utløse annen finansiering.
Rammen for lavrisikolån er på 2,5 mrd. kroner.

Innovasjonslån kan benyttes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om
nyetablering, nyskaping, omstilling og utvikling, hvor det er vanskelig å finne tilstrekkelig
risikovilje for gjennomføring i det private kredittmarkedet. Distriktsrettede risikolån
fina nsieres av fylkeskommunen. Se omtale av ordninger på oppdrag fra fylkeskommunene
under. Rammen for innovasjonslån i 2018 er 900 mill. kroner.

Pre - såkornfond skal delfinansiere og utløse privat investeringskapital til innovative bedrifter
yngre enn fem år. Hver bedrift kan motta inntil 3 mill. kroner i tilskudd gjennom fondet.
Private investorer skal delta med minst 50 prosent av kapitalen som investeres i hver enkelt
bedrift. Det innebærer at bedriftene kan få tilført 2 - 6 mill. kroner. Ordningen er et suppl ement
til etablerertilskuddsordningen og såkornfondsordningene. I 2018 er det bevilget 50 mill.
kroner til fondet.

Bedriftsnettverk er et tilbud om finansiering og faglig støtte til små og mellomstore bedrifter
med vekstambisjoner som ønsker å etablere for pliktende, strategisk, markedsrettet og
kommersielt samarbeid. Hensikten er å bidra til økt innovasjonsevne, konkurransekraft og
verdiskaping i bedriftene. Bedriftsnettverk er relevant for samarbeidsprosjekter i alle bransjer,
sektorer og deler av landet. Bedriftsnettverk som bidrar til økt omstilling og internasjonaliser -
ing i norsk næringsliv prioriteres.

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters er et samarbeid mellom Norges
Forskningsråd, Siva og I N , og driftes av IN . Programmet består av tre typer klynger: Arena,
Norwegian Centres of Expertise (NCE) og Global Centres of Expertise (GCE). Det nasjonale
klyngeprogrammet skal gi økt verdiskaping i deltaker bedriftene gjennom bærekraftig innova -
sjon. Mye av innsatsen skal utvikle og styrke strategisk sa marbeid mellom bedrifter og kunn -
skapsmiljøer. Det kan spre risiko og gi bedre kunnskapsflyt og læring mellom deltakerne, som
er avgjørende for innovasjonsevnen.

Det er for 2018 bevilget 126,6 mill. kroner fra NFD til klyngeprogrammet og Bedrifts -
nettverk. Klyngeprogrammet og Bedriftsnettverk samfinansieres med KMD. T otal ramme
utgjør om lag 243 mill. kroner i 2018.

Reiseliv: I N skal bidra til en lønnsom utvikling i reiselivsnæringen og profilere Norge som
helårlig reisemål. I 2018 skal 231,5 mill. kroner a v midlene benyttes til dette.

Kompetansetjenester og annen profilering: Midlene skal finansiere selskapets kompetanse -
tiltak overfor næringslivet, inklusiv en stor del av IN s internasjonale virksom het og program -
mer for profilering og omdømmebygging. Bedr ifter med stort eksportpotensial skal stimuleres



Side 54 av 189

til å utnytte muligheter som finnes utenfor Norge gjennom programmer som bidrar til å
fremme eksport, internasjonalisering og internasjonalt teknologisamarbeid. Programmer for
profilering og omdømmebygging s kal bidra til å gjøre norsk næringsliv og teknologi bedre
kjent i utlandet og bidra til at utenlandsk næringsliv investerer og etablerer ny virksomhet i
Norge. Det er for 2018 avsatt 305,5 mill. kroner til dette formålet.

Ordninger på oppdrag fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet
KMD gir oppdrag til Bedriftsnettverk og Klyngeprogrammet sammen med NFD, jf. omtale av
disse programmene over. I tillegg utfører IN to andre ordninger på oppdrag fra KMD
(samfinansiert med NFD og LMD) :

Mentortjenesten i IN b idrar til at gründere får økt kunnskap om bedrifts utviklings prosessen. I
2016 var i overkant av hundre gründere med i mentorordningen finansiert fra KMD (5 mill.
kroner). I tillegg deltok i overkant av 50 gründere finansiert av NFD (3,5 mill. kroner).

Bi oraffineringsprogrammet har fokus på utnyttelse av lokale råvarer og har en særlig relevans
for næringsutvikling i distriktene. Programmet er en oppfølging av regjeringens bioøkonomi -
strategi. Det ble i 2016 gitt totalt 20 mill. kroner til 20 prosjekter, h vorav 13 mill. kroner fra
KMD og 7 mill. kroner fra NFD/LMD.

Ordninger på oppdrag fra Landbruk - og matdepartementet
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU)
Midlene skal bidra til utvikling innenfor det tradisjonelle landbruket og andre landbruks -
baserte næringer. Det skal gi flere vekstkraftige produsenter, gi økt matproduksjon og lønn -
somhet, og fremme flere gründere gjennom levedyktige oppstartsbedrifter. Rammen for 2018
er på 634.5 mill. kroner. LMD overfører midlene direkte til IN . I forbindelse med invester -
ingssaker blir det i mange tilfeller gitt tilsagn om lavrisikolån sammen med IBU - tilskudd.
Regionalt næringsprogram legger føringer for bruken av de fylkesvise midlene til investering
og bedriftsutvikling i landbruket (IBU - m idlene) som forvaltes av IN , og midlene til
utrednings - og tilretteleggingstiltak ( 50 mill. kroner i 2018) , som forvaltes av f ylkes mannen
og som skal overføres til fylkeskommunene fra 202054. Målet med programmet er at det skal
bidra til å utløse regionale fortrinn og potensial for landbruksbasert næringsutvikling knyttet
til bredden av landbrukets ressursgrunnlag.

Ordninger på oppdrag fra Klima - og miljødepartementet
Biogasspilotordningen gir tilskudd til investeringer i pilotanlegg innen biogassteknologi .
Pilotanleggene skal teste ut teknologi for biogass basert på andre råstoff enn avfall (for
eksempel husdyrgjødsel) og på den måten bidra til framtidige kostnadsreduksjoner for klima -
tiltaket og dermed bidra til framtidige utslippsreduksjoner. Ramme for 2 018 er 20 mill .
kroner.

Klima og miljøvennlig skipsfart fra KLD kom i revidert nasjonalbudsjett i 2016, som en
engangsordning. Utlysningen er rettet mot bedrifter som iverksetter prosjekter rettet mot en
mer klima - og miljøvennlig skipsfart, i første rekke rederier, verft og leverandører av utstyr,
skipsdesign og andre tjenester. Rammen er på 41,5 mill. kroner.

54 Prop. 84 S (2016 – 2017)
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Oppdrag fra andre departementer
Flere departementer gir oppdrag til IN : Kunnskapsdepartementet, Utenriks departementet,
Kulturdepartementet og Sam ferdselsdepartementet. Oppdragene er hver for seg ikke store,
men er uttrykk for at flere sektordepartementer ser behov for å stimulere til næringsutvikling
og innovasjon.

Ordninger på oppdrag fra fylkeskommunene
Distriktsrettede risikolån skal bidra til risikoavlastning i investerings - og utviklingsprosjekter
gjennom toppfinansiering av antatt lønnsomme prosjekter som er vanskelig å finansiere i det
private kredittmarkedet. Lånene kan innvilges både til nyetableringer og etablerte bedrifter.

Distriktsret tede garantier for driftskreditt og unntaksvis risikolån gis også til bedrifter som
mangler pantesikkerhet for lånefinansiering i bank. Investeringstilskudd er bidrag til fysiske
investeringer som for eksempel produksjonslokaler eller produksjonsutstyr.

Bedriftsutviklingstilskudd er støtte til rådgivningstjenester, kompetansetiltak og tilskudd til
forprosjekter. Midlene kan også brukes til Distriktsrettet etablerertilskudd; et tilskudd til
etablerere i oppstartsfasen (enkeltvis eller til veiledningstjenes te).

Midlene på budsjettposten fordeles mellom fylkeskommunene innenfor virkeområdet for
distriktsrettet investeringsstøtte, etter distriktsindeksen.55 Rammen for 2018 er på 488 mill.
kroner. Fylkeskommunene er oppdragsgivere og legger strategier og føringe r for bruken av
midlene i samarbeid med de regionale partnerskapene. Kapitalordningene forvaltes av IN , på
oppdrag fra fylkeskommunene. I oppdragene til IN kan fylkeskommunene gi føringer om å
vektlegge innsats for eksempel for kvinner, gründere, kompetans e eller mobilisering til vekst
og internasjonalisering.

5.4 Siva

Siva – Selskapet for industrivekst SF – tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og
utvikle infrastruktur for innovasjon i hele landet. Siva har et særlig ansvar for å fremme vekst -
kraft i distriktene. Siva er statens virkemiddel for å tilretteleggende eierskap og utvikling av
bedrifter og nærings - og kunnskapsmiljø, og er en del av det offentlige næringsrettede virke -
middelapparatet. Selskapets eiendomsvirksomhet er selvfinansierend e og har krav til
avkastning.

Siva er et statsforetak eid av NFD og mottar tilskudd fra NFD, KMD og LMD. Selskapet har
også en eiendomsvirksomhet som er samlet i det heleide datterselskapet Siva Eiendom
Holding AS. Statsforetaket er lokalisert i Trondheim og hadde om lag 40 ansatte ved inn -
gangen til 201 8 .

Hovedmål for virksomheten : Siva skal utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og
regionale nærings - og kunnskapsmiljøer.

Delmål eiendom : Siva skal gjennom sine eiendomsinvesteringer senke barrierer fo r etablering
der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle eiendoms -
prosjekter.

55Distriktsindeksen er et verktøy utviklet av Kommunal - og moderniseringsdepartementet for å kunne sammen -
likne kommuner og regioner med hverandre ut fra graden av distriktsutfordringer i en kommune.
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Delmål innovasjon : Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling
av bedrifter i nærings - og kunnskapsmiljøer, o g koble disse sammen i regionale, nasjonale og
internasjonale nettverk.

Finansieringsmodell
Siva har markedsinntekter fra eiendomsvirksomheten. Denne virksomheten er selv finansier -
ende og oppkapitalisering skjer gjennom egenkapital og lån fra staten. Sels kapet betaler
utbytte og renter. Innovasjonsvirksomheten finansieres av de ulike oppdragsgiverne, med
unntak av selskapets basiskostnader. Basiskostnadene inkluderer de faste kostnadene for
selskapets styre og administrerende direktør og kostnader knyttet til rapportering.

5.4.1 Eiendomsvirksomhet

Sivas eiendomsinvesteringer skal være tilpasset næringslivets behov og skal bidra til å utvikle
næringer som er nye og umodne eller bedrifter med behov for omstilling. Siva Eiendom
Holding skiller seg fra andre eiendom sselskap ved at formålet er å bidra til innovasjon og
næringsutvikling, samtidig som selskapet drives kommersielt og har krav til avkastning. Sivas
investeringer skal alltid utløse privat kapital. Siva Eiendom Holding var ved utgangen av
2016 hel - eller de leier i 37 eiendomsselskaper, med totalt 116 bygg og 685 leietakere.

5.4.2 Innovasjonsvirksomhet

Siva er medeier i 84 små og store innovasjonsselskap (som næringshager, forskningsparker,
kunnskapsparker). Innovasjonsselskapene er pådrivere for nyskaping i sine m iljøer og
regioner. Målsettingen med Sivas eierskap er å legge til rette for at selskapene utnytter sitt
potensial best mulig i arbeidet med utvikling av bedrifter.

Sivas innovasjonsprogrammer, inkubasjonsprogrammet og næringshageprogrammet, er
indirekte v irkemidler som bidrar til utvikling av oppstartsmiljø og bedriftsfellesskap gjennom
rådgivning og støttetjenester. Gjennom disse programmene får over 2 000 bedrifter og
gründere støtte og veiledning hvert år. Katapultordningen ble innført i 2017 og skal bi dra til
etablering av nasjonale flerbrukssentre for testing, pilotering, simulering og visualisering, for
å gi raskere industriell vekst og utvikling i Norge.

5.4.3 Sivas innovasjonsprogrammer

Oppdrag fra NFD og KMD
Inkubasjonsprogrammet (samfinansieres med KMD og en mindre del fra LMD): Inkubasjon
er et verktøy for å utvikle nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. I en
inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer.
Inkubasjon er en aktivite t i alle landets forsknings - og kunnskapsparker. Siva gir årlige
tilskudd til utvikling av inkubatorer og bedriftene de jobber med. Per 1. januar 2017 var det
35 inkubatorer i programmet. I 2018 er det bevilget 55 mill. kroner fra KMD, 89 mill.
kroner56 fra NFD og 5 mill. kroner fra LMD, med en føring om at tilskuddet skal bidra til et
mer robust og fremtidsrettet landbruk.

56 NFD øremerker ikke midler til p rogrammet. Bevilgningen for 2018 på 88,8 mill . kroner dekker
innovasjonsaktiviteter og basiskostnader, men hovedandelen av bevilgningen vil gå til inkubasjonsprogrammet.
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Katapultordningen: Ordningen ble innført i statsbudsjettet for 2017 til å støtte investeringer i
testfasiliteter som flere bedrifter og forskningsmiljøer kan bruke på deling ("katapultsentre").
I 2018 er det bevilget 125 mill. kroner til katapultordningen. Dette skal bidra til raskere
innovasjon og utvikling og et mer konkurransedyktig næringsliv. Siva har ansvaret for
ordningen i samarbei d med IN og Norges forskningsråd. Per desember 2017 har to sentre fått
tilsagn om støtte fra ordningen.

Næringshageprogrammet: En næringshage samlokaliserer utviklingsorienterte bedrifter for å
fremme vekst, samarbeid og utvikling. I næringshagen får bedri ftene tilgang til kompetanse,
nettverk og et faglig og sosialt fellesskap. En viktig oppgave for næringshagene er å koble
bedriftene opp mot relevante fagmiljøer, FoU - miljøer, investeringsmiljøer og offentlig virke -
middelapparat. Siva gir årlige tilskudd t il næringshager og bedriftene de jobber med. Per 1.
januar 2017 var det 39 næringshager i programmet. Rammen for 2018 er på 85,5 mill. kroner.
Programmet finansieres av KMD.

5.5 Forskningsrådet

Forskningsrådet har tre roller. De er rådgiver for myndighetene i forskningspolitiske spørs -
mål, fordeler årlig vel ni mrd. kroner til forskning og innovasjon, og skaper møteplasser for
og dialog mellom forskere, brukere av forskning, og aktører som finansierer forskning.
Forskningsrådet arbeider også for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs
forsknings - og innovasjonsprogram.

Forskningsrådet skal tilføre forskningssystemet merverdi gjennom å realisere forskning som
aktørene i forskningssystemet hver for seg ikke kan utvikle. Rådet skal bidra til et helhetlig
FoU - system som leverer forskning av høy kvalitet, utvikler kunnskap for å møte sentrale
utfordringer i samfunn og næringsliv, bidrar til dynamikk og samhandling nasjonalt og inter -
nasjonalt, og legger til rette for læring, bruk og innovasjon.

Forskningsrådet har ansvar for alle fag - og disiplinområder og alle tema - og samfunns -
områder , fra grunnleggende forskning til forskningsbasert innovasjon og kommersialiser ing.
Forskningsmidlene som fordeles via konkurransearenaene til Forskningsrådet, k an gå til alle
kvalifiserte forskningsmiljøer, bedrifter og offentlige virksomheter. Aksjonsområdet er både
regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

5.5.1 Næringsrettet forskning

Forskningsrådet forvalter en bred portefølje av næringsrettede virkemidler, i form av tiltak for
i nternasjonalisering og kommersialisering, strategiske innovasjonsarenaer, sentersatsinger og
nettverkstiltak, skattefradrag for bedrifter, næringsrettede doktorgrader, mobiliseringstiltak og
personmobilitet, samt basisbevilgninger og infrast ruktur.

Totalbudsjettet til Forskningsrådet var i 2016 på om lag 9,5 mrd. kroner, hvorav 4,3 mrd.
kroner ble investert i forskning for og i næringslivet. Av disse er ca. 1,5 mrd. kroner bevilget
direkte til næringslivet. Figur 5.157 viser fordeling på nærin gsområder. I tillegg kommer
skatte fradragsordningen SkatteFUNN, der budsjettert skattefradrag i 2016 var 4,78 mrd.
kroner.

57 Forskningsrådet årsrapport 2017.
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Figur 5.1 Forskningsrådets investeringer i og for bedrifter (unntatt SkatteFUNN )

5.5.2 Nærmere om næringsrettede ordninger

Nedenfor presenteres et utvalg av Forskningsrådets næringsrettede ordninger. Beskrivelsen er
ikke uttømmende.

Mobiliseringstiltak
FORREGION samfinansieres av KMD, LMD og KD. Ordningen skal bidra til å øke antall
bedrifter som samarbeider med forskningsmiljøer, styrke regiona l forskningskapasitet
(kapasitetsløft) for næringslivets behov, og legge til rette for at regional og nasjonal innsats
for forskningsbasert innovasjon forsterker og utfyller hverandre.

Midlene på posten bevilges direkte til Forskningsrådet, som vurderer hvilke prosjekter som
skal få støtte. Vurderingen av mobiliseringsprosjekter er basert på dialog med og innstilling
fra fylkeskommunene. Et t av kriteriene for kapasitetsløftprosjektene er at de skal være foran -
kret i fylkeskommunale strategier. I tillegg m å én eller flere fylkeskommuner støtte pro sjektet
for at det skal kunne få støtte fra Forskningsrådet. For 2018 er det satt av 85,8 mill. kroner til
programmet (KMD: 77,9 mill. kroner, LMD: 2 mill. kroner, KD: 5,89 mill. kroner).58

Skattefradrag for bedr ifter
SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning for alle bedrifter som utfører
forsknings - og utviklingsarbeid. I 2017 er de budsjetterte prosjektkostnadene på 27 mrd.
kroner og det budsjetterte skattefradraget på 4,8 mrd. kroner i 6 925 pros jekter.

58 Administrative kostnader som en del av KD sin bev ilgning er ikke inkludert her.
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Næringsrettede doktorgrader
Næringsrettede doktorgradsstudier er et tilbud til alle bedrifter i alle bransjer. Målet er
forsker rekruttering til næringslivet, økt forskningsinnsats og langsiktig kompetanse bygging,
og økt samarbeid mellom bedrifte r og forskningsinstitusjoner.

Strategiske innovasjonsarenaer
Strategiske innovasjonsarenaer er innovasjonsprogrammer innenfor ulike tematiske områder,
samt programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). BIA supplerer og utfyller de tema tiske
programmene, slik at Forskningsrådet kan motta søknader fra alle typer av bedrifter. BIA har i
2017 et budsjett på om lag 658 mill. kroner. Tabell 5.3. viser hvilke departementer som
finansierer de strategiske innovasjonsprogrammene (2017):

Tabell 5.3 Finansiering av strategiske innovasjonsprogrammer i 201 7

Program Finansiører

IKTPLUSS KD, NFD, SD, KMD og JD

BIOTEK2021 og NANO2021 og HAVBRUK KD og NFD

MAROFF NFD

Transport 2025 SD og KD

ENERGIX OED, SD, KD, LMD, KLD, NFD

PETROMAKS OED, KD, ASD og DU

BIONÆR LMD, NFD, KD

CLIMIT OED

BIA NFD

Sentersatsinger
Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal bidra til å styrke innovasjon og kompetanse
gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU - aktive bedrifter og
forskningsmiljøer . Et SFI får finansiering over åtte år og tildelingene per senter har samlet
vært mellom 76 og 96 mill. kroner. Forskningsrådet finansierer også Forskningssentre for
miljø vennlig energi (FME). Dette er en konsentrert og langsiktig satsing innenfor forskning
på fornyba r energi, energieffektivisering, CO2- håndtering og samfunnsvitenskap.

5.6 Fylkesmannen

Fylkesmannen har ansvar for oppfølging av nasjonal landbrukspolitikk regionalt og lokalt, og
skal være et kompetansesenter og bindeledd mellom kommunene og statlige myndigh eter på
landbruks - og matområdet.

Fylkesmannen har i samarbeid med fylkeskommunen, IN , faglagene i land bruket og eventuelt
andre relevante aktører , ansvar for å utarbeide Regionalt bygde utviklingsprogram (4 - årige).
Regionalt bygdeutviklingsp rogram bestå r av tre deler; r egionalt nærings program, regionalt
miljøprogram og r egionalt skog - og klima program. Programmene legger strategiske føringer
for prioriteringer og innsats på disse områdene.

Kommunene er vedtaksmyndighet for det meste av de økonomiske og juridiske virkemidlene
i landbruket, og er saksforberedende organ for IN på landbruksområdet. I forbindelse med
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kommunereformen er kommunenes rolle og oppgaver innenfor Landbruks - og mat -
departementets ansvarsområde ytterligere styrket.59

Fylkesmannen har ansvar for å veilede og følge opp kommunene i forvaltningen av de
økonomiske og juridiske virkemidlene i landbruket. Fylkesmannen fører kontroll med
kommunenes tilskuddsforvaltning, skal påse at forvaltningen skjer i samsvar med gjeldende
regelverk og i tråd med nasjonal landbrukspolitikk, og behandler klager på kommunale vedtak
knyttet til virkemidlene.

5.7 Utvalgets vurderinger

Utvalget tar utgangspunkt i tre funksjoner i vurderingen av oppgave - og ansvarsfordelingen
på området:

Fylkeskommunalt ansvar for virkemidler og tilhørende fagansvar
Økt fylkeskommunalt eierskap i virkemiddelapparatet
Større ansvar for å gi oppdrag til virkemiddelapparatet

Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta forsknings - og i nnovasjons -
poli tikken?
Utvalget mener at de nye fylkene har en funksjonalitet og størrelse som legger til rette for at
fylkeskommunene kan ta et større ansvar for politikkområdet. Regionreformen medfører at
fylket som konkurransearena blir større, og at forvaltningen av virkemidler i større grad bør
kunne legges til regionalt nivå. Utvalget mener derfor det bør åpnes for alternative måter å
organisere virkemiddelapparatet på.

Den nasjonale konkurranseevnen er avhengig av et næringsliv som kan konkurrere på globale
marked er. Bedrifter er igjen avhengig av at regionen kan tiltrekke seg kompetent arbeidskraft,
enten det er personer med høyere utdanning eller bransjespesifikk fagarbeider - og produk -
sjonskompetanse. Det krever at hver fylkeskommune realiserer sitt potensial. H va potensialet
består i, varierer fra fylkeskommune til fylkeskommune. Norge er et land preget av store
variasjoner i næringsstruktur, ressursgrunnlag, infrastruktur og kompetanse. Utvalget mener
det er behov for en politikk som tar utgangspunkt i regional e muligheter og fortrinn, basert på
lokalt kjennskap og initiativ.

Ny fylkesstruktur gir et større innbyggergrunnlag og mer funksjonelle bo - og arbeidsmarkeds -
regioner. Dette gir de nye fylkeskommunene bedre forutsetninger for å gi samfunns utvikling -
en s trategisk retning, mobilisere på tvers av sektorer, nivå og aktører og koordinere offentlig
innsats og virkemiddelbruk. Dette er en av begrunnelsene for samtlige sammen slåinger av
fylkeskommuner i Prop. 84 S (2016 2017).60

I tråd med retningslinje 1 for oppgavefordelingen mener utvalget at fylkeskommunene har en
hensiktsmessig avgrensing og størrelse til å overta betydelige oppgaver og ansvar innenfor
forsknings - og i nnovasjonspolitikken.

Samtidig ser utvalget at det fortsatt vil være behov for nasjonal e virkemidler for forskning og
innovasjon. Dette gjelder særlig ordninger der man ønsker nasjonale konkurransearenaer for å
sikre internasjonal kvalitet eller likeartet behandling av prosjekter. Det vil også være
ineffektivt å få en overetablering av felle sgoder. Dette kan for eksempel være infrastruktur for

59 Prp L 91 (2016 - 2017). Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene)
og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport
60 Prop. 84 S (2016 – 2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt niv å.



Side 61 av 1 89

testing av ny industriproduksjon eller internasjonalt ledende nærings - og forskningsmiljøer.
Nasjonale ordninger er også avgjørende for å unngå innlåsningsmekanismer i fylkene for
eksempel ved at de ens idig spesialiserer seg i én sektor eller næring. En annen risiko ved å
desentralisere næringspolitikken er at for mange regioner velger å spesialisere seg innenfor
samme næring slik at det går på bekostning av Norges mulighet til å utvikle internasjonale
k onkurranse fortrinn i en større variasjon av sektorer. Det kan samtidig føre til lavere kvalitet
på prosjekter finansiert av offentlige støtteordninger. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som
forutsetter et nasjonalt helhetsgrep, jf retningslinje 5. Utval get mener derfor at nasjonale
myndig heter fortsatt bør ha oppdragsansvar for virkemidler der nasjonale og/eller inter -
nasjonale konkurransearenaer er avgjørende.

Bør forsknings - og innovasjonsinnsatsen i større grad tilpasses regionale behov og
prioriter inger?
Fylkeskommunene var oppdragsgiver for mindre enn 15 prosent av midlene som i 2017 ble
investert i virkemidler for næringsrettet forskning, næringsutvikling og innovasjon, mens
departementene var oppdragsgiver for de øvrige midlene.61 Skattefunn er i kke med regnet her.
Statens samlede virkemidler har økt de senere år, mens fylkeskommunenes virkemidler
finansiert av KMD har blitt betydelig redusert fra om lag 1,5 mrd. kroner i 2013 til 950 mill.
kroner i 2018. Noen av fylkene har i perioden fått mer en n halvert sine bevilgninger.

Fordelingen av oppdragsgivermidler vitner om et politikkområde som i stor grad er underlagt
statlig styring og prioritering. Staten er også hovedeier i samtlige deler av virkemiddel -
apparatet og har stor grad av kontroll over hvordan virkemiddelapparatet er organisert og
hvilke mål og strategier det skal arbeide etter.

Utvalget mener virkemidler til næringsutvikling, innovasjon og forskning i større grad enn i
dag bør utvikles i et regionalt perspektiv. Realisering av de nærin gsmessige mulighetene i en
region krever kunnskap og nærhet og en effektiv kombinasjonen av virkemidler. Større grad
av regionalt forankret styring av ressursene og virkemidlene gir rom for å tilpasse over -
ordnede forsknings - og i nnovasjonspolitiske priori teringer til lokale og regionale behov og
forutsetninger. Dette handler også om å foreta avveininger og prioriteringer mellom ulike
legitime mål og interesser.

Større lokal og regional frihet til å velge kombinasjon av virkemidler vil øke forutsetningene
for at hvert fylke realiserer sitt potensial fordi virkemidlene blir tilpasset områdets muligheter
og forutsetn inger. Utvalget mener dette kan gi en vel så stor verdiskaping som at virke midler
tildeles basert på nasjonale konkurranser/perspektiver.

Fylke skommunen har ansvar for å sette mål og legge retning for arbeidet med nærings -
utvikling i sitt fylke. Når virkemidlene i stor grad er kontrollert av statlige aktører, er det
vanskelig å stille fylkeskommunen til ansvar for en vedtatt politikk. Utvalget me ner at fylkes -
kommunene bør få et større ansvar for også å velge type innsats, slik at de også kan stilles til
ansvar for de resultatene som følger av politikken. Overføring av flere virkemidler til fylkes -
kommunen er dermed i tråd med retningslinje 3 for oppgavefordelingen om at oppgaver som
krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til folke valgte organer.

Nytten av regional tilpasning vil særlig gjelde virkemidler som har til hensikt å kvalifisere og
få fram nye bedrifter, næringsmiljø er og kompetansemiljøer som er av særlig betydning for
regionen. En regional næringspolitikk med virkemidler som utløser nye bedriftssamarbeid,

61 Beregnet ut fra årsrapporter 2016 for Innovasjon Norge, regionale forskningsfond og Forskningsrådet, Prop. 1
S (2016 2017) og Programkategori 13.50 Distrikts - og regionalpolitikk.
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nye partnerskap mellom forskere og bedrifter, nye gründermiljøer eller nye kompetansetilbud
til regionens klynge r, er godt egnet til å ligge hos institusjoner som er tettere på nærings -
miljøene og som opplever konsekvensene av offentlig politikk mer direkte enn nasjonale
myndigheter. Dette er også i tråd med et av målene med regionreformen: Den som erfarer
konsekven sene av offentlig politikk, skal kunne påvirke politikken .62

Er det behov for samordning av forsknings - og innovasjons politikken med andre
politikkområder?
Fo rsk n ings - og i nnovasjonsområdet er sektorovergripende i seg selv. I snever forstand handler
det om å bygge sterke næringsmiljøer. Det forutsetter innovative bedrifter, men også
utdannings - og forskningsmiljøer som underbygger næringslivets behov for kunnskap og
kompetan se. I bred forstand kan forsknings - og i nnovasjonspolitikken ses i sammenheng med
øvrige virkemidler med betydning for regional utvikling, og er således viktig for utviklingen
av bærekraftige og attraktive byer og lokalsamfunn.

Utvalget mener at forskning s - og i nnovasjonspolitikken vil virke bedre og mer effektivt hvis
den i større grad ses i sammenheng med øvrige fylkeskommunale oppgaver, herunder sam -
ferdsel, ressurs forvaltning, kultur, kompetanse og utdanning og integrering. Det vil også gjøre
det enkl ere for fylkeskommunen å samordne ressursbruk som kan bidra til en mer effektiv
forvaltning og regional planlegging . En overføring av ansvar og større fylkeskommunal
myndighet over virkemidler på forsknings - og i nnova sjons området er i tråd med retningsli nje
4 for oppgavefordelingen.

Det finansielle og faglige ansvarsprinsipp
Retningslinje 2 for oppgavefordelingen slår fast at det myndighetsorgan som er tillagt ansvar
og beslutningskompetanse for en oppgave, også bør ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven o g
ansvaret for å finansiere utgiftene til oppgaveløsningen. Fylkeskommunene er i dag avhengige
av virkemiddelapparatet som ikke inngår i egne organisasjoner for å utvikle og gjennomføre
egen forsknings - og i nnovasjonspolitikk. Organiseringen bryter med det faglige ansvars -
prinsippet og hovedregelen i kommunalforvaltningen om at kommuner og fylkeskommuner
har egen fag administrasjon for oppgavene man har ansvaret for.

Organiseringen er heller ikke i tråd med det finansielle ansvarsprinsippet som inngår i
re tnings linje 2. Prinsippet har som formål å fremme ansvarlighet i ressursdisponeringen og
forhindre at det oppstår uklarhet om hvem som skal betale regningen for offentlig oppgave -
løsning. En overføring av ansvar med tilhørende midler til fylkeskommunene v il forenkle
organiseringen, redusere behovet for samfinansiering og spleiselag mellom regionalt/lokalt og
sentralt nivå, og klargjøre ansvaret fylkeskommunene har for forsknings - og i nnovasjons -
politikken.

Samtidig er det viktige argumenter for å oppretth olde nåværende institusjoner, fagmiljøer og
støttefunksjoner. De statlige virkemiddelaktørene har over tid utviklet fagsystemer for å
kunne forvalte oppdrag fra både stat og fylkeskommuner. Dette inkluderer banksystemer,
beslutningssystemer med håndtering av habilitet, forskningsbaserte metoder for effekt -
evalueringer og rutiner for etterlevelse av nasjonalt, europeisk og WTO - regelverk for stats -
støtte. De nasjonale virkemiddelaktørene har også mulighet til å bygge fagkompetanse på

62 Prop. 84 S (2016 – 2017)
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områder som det i et fylk e ikke vil være grunnlag for. Dette er fordeler som fylkes kommune -
ne i større grad vil kunne trekke veksel på, dersom de styrkes som oppdragsgivere til de
nasjonale aktørene.

5.7.1 Modeller for endringer i oppgaver og roller på området

Utvalget har vurdert tre ulike modeller for endringer i oppgaver og roller på området:

Modell 1
Hele IN s og Sivas virksomhet overføres til fylkeskommunene. Regionale forskningsfond
videreføres i sin nåværende form, men tilføres betraktelig mer kapital. Foruten Forsknings -
rådets virksomhet, vil staten i liten grad ha ansvar på forsknings - og i nnovasjons området. Det
innebærer at fylkeskommunene får ansvaret for mesteparten av den offentlige finansieringen.

Modellen vil bety at både tilretteleggende og bedriftsrettede virke midler forvaltes og tildeles
av fylkeskommunene selv, det vil si tilskudd, lån og garantier. Fylkeskommunene vil selv få
ansvar for eksport og internasjonal tilstedeværelse i Norges viktigste eksportmarkeder (i dag
over 30 land), eventuelt i samarbeid om f elles finansiering av et internasjonalt apparat. Sivas
eiendomsvirksomhet og eierandel i i nnovasjonsselskapene, inkubasjonsprogrammet og
næringshageprogrammet overføres til fylkeskommunene. Fylkeskommunene får ansvar for å
utvikle og ivareta forvaltningen av virkemidlene og organiseringen på feltet. Modellen vil gi
fylkeskommunene kontroll over sentral infrastruktur for innovasjon i eget fylke . En mer
kompetent fagadministrasjon vil støtte opp om politikkutviklingen i fylkeskommunen, og
bedre la seg integre re med tilstøtende fagmiljøer som jobber med samfunnsutvikling.
Modellen er i samsvar med oppgaveretningslinje 1, 2 og 4: Det er viktige argumenter for at
regionalt nivå er det mest hensiktsmessige geografiske nivået for oppgaveløsningen på feltet,
at fagm iljø og finansiering følger oppgaven, og at det bidrar til bedre samordning med andre
regionale utviklingsoppgaver.

Imidlertid kan modellen sies å være i strid med retningslinje 5 om at staten bør ha ansvaret for
oppgaver som forutsetter et nasjonalt helhe tsgrep for god oppgaveløsning. Både låne - og
tilskuddsforvaltning, eksportfremming og arbeidsflyten mellom nasjonal og internasjonal
aktivitet krever nasjonale helhetsgrep. Modellalternativ 1 svekker dette hensynet betydelig.
Videre er utvalget av den oppf atning at totalkostnadene ved en avvikling av IN som selskap,
med opparbeidet kompetanse, erfaring, systemer og høy grad av regional forankring gjennom
regionkontorene, ikke vil stå i forhold til samlede gevinster for samfunns utviklingen. IN s
kompetanse v il spres utover 11 organisasjoner med fare for høye transaksjonskostnader,
svakere fagmiljøer og et mer komplisert tilbud til norske gründere og bedrifter. I tillegg er
utvalget bekymret for konsekvensene av et redusert nasjonalt engasjement for nærings - o g
innovasjonspolitikk. Utvalget mener at utviklingen av norsk næringsliv er best tjent med et
fortsatt nasjonalpolitisk ansvar og interesse for forsknings - og i nnovasjonspolitikk.

Også når det gjelder Siva kan det reises motforestillinger mot en overførin g. Siva har om lag
40 medarbeidere. Virksomheten er faglig spesialisert. Det er konkurranse mellom inkubatorer,
næringshager og katapulter om å få bli med i programmene. Deltakerne plukkes ut etter
nasjonal konkurranse. Ut fra dette perspektivet kan det væ re lite hensiktsmessig å dele opp
Sivas virksomhet, dels fordi det vil endre konkurransearenaen fra en nasjonal til 11 fylkes -
arenaer. En styrke ved nasjonale programmer er at de skaper arenaer for faglig utvikling
mellom de ulike aktørene i programmene.
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M odell 2
Dagens virkemiddelapparat opprettholdes, men med betydelig økt oppdragsgiveransvar til
fylkeskommunene. Modell 2 innebærer at virkemiddelaktørene, dvs. Siva, IN og Forsknings -
rådet, opprettholdes med sin nåværende organisering. Endringen består i at fylkes kommune -
nes oppdragsgiveransvar økes betydelig, til minst 50 prosent av det offent liges bevilgninger.
Det vil si at fylkeskommunene overtar ansvaret for betydelig mer midler, som i dag bevilges
over departementenes budsjett. Dette vil gi bedre f orutsetninger for å differensiere virke -
middelbruken ut fra potensialene i det enkelte fylke.

Samtidig kan nasjonale programmer og satsninger opprettholdes. Modellen kan bidra til en
bedre balanse mellom fylkeskommunenes og statens innflytelse i forsknings - og i nnova sjons -
politikken.

Dette alternativet styrker fylkeskommunens mulighet til å gjøre prioriteringer etter lokale og
regionale behov, i tråd med retningslinje 3. Modell 2 er også i tråd med retningslinje 1 og den
ivaretar hensynet til nasjonal pol itikk fordi staten fortsatt vil ha et stort økonomisk og faglig
ansvar innenfor politikkområdet.

På den annen side bryter modellalternativet med retningslinje 2 da det ikke medfører over -
føring av fagansvar fra virkemiddelapparatet til fylkeskommunene. Fyl keskommunene vil
fortsatt være avhengig av et eksternt virkemiddelapparat utenfor egen organisasjon for å
gjennomføre egen politikk og oppgaveløsning.

Modell 3
Modell 3 innebærer at Siva nedlegges og selskapets funksjoner legges til fylkeskommunene.
Forskn ingsrådet og IN opprettholdes, men fylkeskommunene styrkes vesentlig som oppdrags -
givere til IN og ressursene til Regionale forskningsfond økes betydelig. Fylkes kommune ne får
i modell 3 ansvar for over 50 prosent av de offentlige midlene som går til forskning og
i nnovasjon. I tillegg blir fylkeskommunene samlet sett flertallseiere av IN .

Dette er utvalgets foretrukne modell fordi den ivaretar flere hensyn som ligger i de ulike
retningslinjene for oppgavefordelingen. Nedenfor redegjøres det nærmere fo r modellen og
utvalgets forslag til ny oppgavefordeling mellom stat og fylkeskommune.

5.8 Utvalgets forslag

Økte oppdrag fra fylkeskommunene til Innovasjon Norge

Utvalget mener at fylkeskommunene kan være en like god eller bedre oppdragsgiver enn
staten for ma nge sentrale virkemidler. Dette gjelder ikke minst virkemidler som har til hensikt
å kvalifisere og få fram nye bedrifter, næringsmiljøer og kompetansemiljøer som er av særlig
betydning for fylket. Dette kan dreie seg om virkemidler som utløser nye bedrift ssamarbeid,
nye partnerskap mellom forskere og bedrifter, nye gründermiljøer eller nye kompetansetilbud
til fylkets klynger. Etter utvalgets vurdering bør fylkeskommunene få oppdragsgiveransvar for
minst 50 prosent av nærings - og i nnovasjonsmidlene som det offentlige i dag bevilger til IN .

Utvidet fylkeskommunalt eierskap i Innovasjon Norge

Utvalget mener IN bør videreføres, men at fordelingen av eierskapet bør reflektere hvor stor
andel av virkemidlene som overføres til fylkeskommunen. For å styrke fylkes kommunenes
innflytelse på IN , foreslår utvalget at fylkeskommunene samlet får mer enn halvparten og
inntil 66 prosent av eierskapet til IN . For delingen av eierskapet gjenspeiler dermed forslaget
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om betydelig økning i fylkeskommunenes ansvar for å gi oppdr ag. Fylkeskommunene blir
flertallseiere, og med flere virkemidler mener utvalget at fylkeskommunene vil være bedre i
stand til å utvikle selskapet i tråd med egne prioriteringer og behov. Den enkelte fylkes -
kommunes formelle posisjon blir i utgangspunktet ikke nevneverdig styrket, men sammen vil
fylkeskommunene få flertall, noe som trolig vil styrke næringsengasjementet fra fylkes -
kommunal side. Eierandelen fordeles likt per fylke. Staten beholder et mindretall på minst 1/3
av eier skapet, og blir fortsatt største enkelteier i selskapet. Endringer i selskapets vedtekter
krever to - tredjedels flertall og vil forutsette at det er enighet mellom staten og fylkes -
kommunene.

Utvalget mener at staten fortsatt skal ha mulighet til å gi oppdrag til IN for virkemidler der
nasjonalt perspektiv og konkurranse er avgjørende for kvalitet, gjennomføring og mål -
oppnåelse.

En styrking av fylkeskommunenes virkemidler for forskning (RFF)

Fra 2020 har regjeringen lagt opp til å etablere fylkesvise Regionale forskningsfond (RFF) ,
det vil si ett fond per fylke. Hovedprinsippene for organiseringen av RFF er at fylkes -
kommunene beslutter hvem som mottar prosjektstøtte etter forutgående kvalitetssikring i
Forskningsrådet. Både organiseringen og resultatene fra ordningen har fått posit ive
evalueringer. Utvalget mener at nåværende modell bør videreføres fordi den tillater
fylkeskommunene å gi retning og beslutte prosjekter, samtidig som det trekkes på Forsknings -
rådets kompetanse i vurdering en av prosjektene. Samarbeidet med Forskningsr ådet gjør også
at fylkeskommunene lettere får tilgang til nasjonale og europeiske forskningsprogrammer,
som kan støtte opp under mål setningene i de regionale forsknings - og i nnovasjonsstrategiene.

Utvalget mener derfor at ordningen bør styrkes ved at sto re deler de statlige bevilgningene til
nærings rettet forskning overføres til fylkeskommunene/RFF. Utvalget foreslår at fylkes -
kommunene får ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet
forskning. En styrking av budsjettet vil gi fylkeskommunene mulig het til å bygge sterke
kunnskapsmiljøer rundt sine næringsmessige og naturgitte fortrinn.

Siva overføres til fylkeskommunene

Utvalget foreslår at hele Sivas virksomhet, inkludert eiendoms portefølje, kompetanse og
virke midler, o vertas av fylkeskommunene. Fylkeskommunene har allerede tilstøtende opp -
gaver og eierskap i innovasjonsselskaper og næringshager. Fylkes kommunene har også
økonomisk bæreevne til å ivareta investeringer i eiendom og har lang erfaring med å forvalte
store e iendomsporteføljer. I tillegg vil fylkeskommunene få både insentiv og rom til å bygge
opp ytterligere relevant kompetanse og kapasitet til å ivareta det gitte ansvaret.

Ansvaret for IBU - midlene overføres til fylkeskommunene

Ut valget foreslår at fylkeskommunene overtar fylkesmannens ansvar for Regionalt
næringsprogram, og derigjennom ansvaret for å gi strategiske føringer til IN på bruken av
midlene til investeringer og bedriftsutvikling i langbruket (IBU - midlene). Videre foresl år
utvalget at IBU - m idlene som etter dagens ordning overføres direkte fra LMD til IN , overføres
til fylkeskommunene som gir oppdrag til IN .

Det betyr at dialogen med IN om næringsrettet innsats i fylket samles hos én aktør.
Forvaltningen får en tydeligere arbeidsdeling. Dette er en forenkling. En overføring vil samle
ansvar og legge til rette for å koble land bruksbasert utvikling med øvrige tiltak, i tråd med
retningsli nje 4 for oppgavefordelingen. Et mer samlet strategisk fokus på næringsutvikling,
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plassert i ett fagmiljø og é n organisasjon, vil være en fordel ikke bare for landbruket, men for
regional utvikling av næringslivet i sin helhet.

6 Nordområdepolitikken
Siden 2005 har det år for år vært en uttalt politisk ambisjon å styrke norsk politikk for kunn -
skap, aktivitet og nærvær i nordområdene. Norsk nordområdepolitikk er langsiktig. Det er
bred partipolitisk enighet om hovedretningen i politikken.

Utenriksdepartement et (UD) og Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) har
ansvaret for oppfølgingen og utviklingen av nordområdepolitikken til regjeringen .

Senest i 2017 la regjeringen frem sin strategi: Nordområdestrategi – mellom geopolitikk og
samfunnsutvikling . St rategien bygger på regjeringens fem pri oriterte områder fra rapporten
Nordkloden (2014): Internasjonalt samarbeid, næringsliv, kunnskap, infrastruktur og miljø -
vern, sikkerhet og beredskap . Nordområdestrategien er forankret regionalt gjennom innspill
fra r elevante nordnorske aktører, og gjennom dialogbasert samarbeid med Nordland, Troms
og Finnmark fylkeskommuner og med Sametinget.

I den nye nordområdestrategien har den innenrikspolitiske dimensjonen fått en tydeligere
plass enn tidligere. Målene i nordomr ådepolitikken skal nå ses i sammenheng med regional -
og distriktspolitikken. Det er et større fokus på en helhetlig nordområdepolitikk der FNs bære -
kraft mål med økonomisk, sosial og samfunnsmessig bærekraft ligger som et underliggende
premiss for utvikling en . Innenrikspolitisk skal innsatsen på områder som infrastruktur,
nærings utvikling, kompetanse, utdanning og forskning bidra til å nå målene for nordområde -
politikken. I strategien erkjennes behovet for bedre koordinering mellom sektorene og
aktørene som påvirker utviklingen i nord. Samordningen mellom de statlige institusjonene og
politikkutviklere på regionalt og lokalt nivå skal for bedres.

Som en oppfølgi ng av strategien er det i 2017 satt i gang samarbeidsprosjekter mellom staten,
Sametinget og Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner om leverandørutvikling,
kompe tanse og utdanning i Nord - Norge.

Gjennom tilskuddsordningen Arktis 2030 har UD et virkemid del for oppfølging av regjering -
ens nordområdepolitikk. For 2018 er det satt av om lag 130 mill. kroner til ordningen, under
kap. 118 Nordområdetiltak mv. Post 70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med
Russland .

Arktis 2030 skal fremme norske interesser og Norges posisjon som en polarnasjon og en
ansvarlig aktør i nord. Midlene skal bidra til at Norge er ledende på kunnskap, den fremste
forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene , og til å drive næringsutvikling.
Midlene skal i tillegg støtte opp under norsk engasjement og rolle i Antarktis, og utnytte
styrken i at Norge har kompetanse i begge polområdene.

Ordningene følger norske prioriteringer innenfor samarbeidet med arktiske stater, inkludert
våre nordiske naboer, et antall europeiske land og andre aktører med interesser i Arktis og
Antarktis. P rosjekter som er knyttet til hav blir prioritert .

Målsettingen er at minst 50 prosent av prosjektene skal involvere en nordnorsk aktør. Sam -
tidig er det viktig å trekke på kunnskapsmiljøer fra hele No rge og fra land med interesser for
Arktis.

Siden opprettelsen i Kirkenes i 1993, har Barentssamarbeidet , herunder Folk - til - Folk -
samarbeidet, bidratt til godt naboskap og bærekraftig utvikling i Barentsregionen. Det sær -
egne m ed Barentssamarbeidet er samsp illet mellom nasjonalt og regionalt nivå i Barentsrådet
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og Regionrådet. Barentsrådet ledes av utenriksministrene i medlemslandene og møtes hvert
annet år. Barents regionråd ledes av fylkesrådsledere - / guvernører fra de 14 regionale
enhetene som inngår i Ba rentsregionen, og møtes også hvert annet år. De tre nordnorske
fylkene inngår i Barentsregionen og er medlemmer i Barentsregionråd.

Arktisk R åd er det eneste politiske samarbeidsorganet mellom de åtte arktiske statene på
regjeringsnivå. Her møtes de arktiske statene og representanter for urfolk for drøfting av saker
av felles interesse. Rådets mandat er å bidra til bærekraftig utvikling og til be skyttelse av
miljøet i Arktis. Fra og med 2017 er fylkeskommunene invitert med den norske delegasjonen
til Arktisk R åd og til å delta i relevante arbeidsgrupper i Arktisk R åd.

6.1 Utvalgets vurdering er

Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta nordo mrådepolitikken ?

Utvalget mener at r egionreformen gir grunnlag for å styrke rollen til fylkeskommunene i
Nord - Norge som samfunnsutviklere og utøvere av nordområdepolitikken. E n politikk som tar
utgangspunkt i regionale muligheter og fortrinn, basert p å lok alt kjennskap og initiativ, vil
spesielt kunne tilføre merverdi til den innenrikspolitiske dimensjonen av nordområde -
politikken. Dette er i tråd med retningslinje 1 for oppgavefordelingen.

Bør nordområdepolitikken tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Et sentralt formål med regjeringens nordområdestrategi er å styrke nordnorske perspektiver og
kunnskap i og om nordområdepolitikken. I strategiens forord står det at L okal og regional
kunnskap er en av vår e viktigste byggesteiner for en god nordområdepolitikk. Fylkes -
kommunene er utøvere av nordområdepolitikk. Utvalget mener det vil bli enklere å stille
fylkeskommunene til ansvar for en vedtatt politikk hvis de får økt myndighet over virke -
midlene og politikkutvikling. Utvalget mener virkemidler som skal bidra til å nå mål -
setningene med nordområdepolitikken også bør utvikles i et region alt perspektiv, og at det er i
tråd med retningslinje 3 for oppgavefordelingen.

B ør nordområdepolitikken ses i et sek torovergripende perspektiv ?
Regjeringen er opptatt av å styrke den helhetlige tilnærmingen til nordområdepolitikken.
Sentrale samfunnsutfordringer i nord vil kreve løsninger som går på tvers av sektorer og
politikkområder. Utvalget mener nordområde politikk en vil virke bedre og mer effektivt hvis
den i større grad ses i sammenheng med øvrige fylkeskommunale oppgaver, herunder sam -
ferdsel, ressursforvaltning, kultur, næringsutvikling, kompetanse og utdanning . En over føring
av ansvar og større fylkeskommuna l myndighet over virkemidler til nordområde politikken er i
tråd med retningslinje 4 for oppgavefordelingen .

6.2 Utvalgets forslag
Utvalget foreslår at ansvaret for o mlag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis
2030 som involverer nordnorske aktøre r, overføres til fylkeskommunene i Nord - Norge.
Midlene forvaltes i dag av Utenriksdepartementet.

Midlene foreslås øremerket med forutsetning om at tildelingene har et landsdelsperspektiv,
som skal bidra til å oppfylle satsingsområdene i regjeringens Nordom rådestrategi. Nordnorske
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søkere til ordningen kan samarbeide med relevante miljøer utenfor landsdelen. Utvalget fore -
slår at Forskningsrådet og IN kan benyttes til kvalitetssikring av forsknings prosjekter og
bedriftsrettede tildelinger.

De to nye fylkesko mmunene i Nord - Norge må samarbeide om forvaltningen av bevilgningen,
eksempelvis i et vertskommunesamarbeid der én av fylkeskommunene ivaretar det
administrative ansvaret.

Utover tilskuddsordningen Arktis 2030 mener utvalget at staten bør vurdere å gi fylkes -
kommunene i Nord - Norge et mer aktivt og formelt ansvar for å delta og forberede møter i
Arktisk R åd som er av relevans for samfunnsutviklingen i Nord - Norge. Dette kan gjøres
gjennom å jobbe for å få på plass en regional stru ktur i Arktisk Råd etter modell av
Barentssamarbeidet.

7 Distriktssenteret
Distriktssenteret ble opprettet i 2008 og er et forvaltningsorgan underlagt Kommunal - og
moderniseringsdepartementet (KMD) . S enterets formål, rolle og oppgaver er forankret i
vedtekter som ble vedtatt i kgl. res. av 9. mai 2008. Her heter det at Distriktssenteret skal være
en kunnskaps - og erfaringsbase og støttespiller for helhetlig og bærekraftig lokalsamfunns -
utvikling i dist riktene. Distriktssenteret skal ha en nasjonal rolle innenfor sitt formål og
ansvars område. Senteret skal være et knutepunkt for kunnskapsbygging og formidling innen -
for distrikts - og lokalsamfunnsutvikling i bred forstand. Distriktssenteret skal ikke sel v drive
forskning, men samarbeide med relevante FoU - miljøer. Distriktssenteret skal være en med -
spiller for kommunene og fylkeskommunene i deres utviklingsarbeid.

Distriktssenteret har 24 ansatte fordelt på tre kontorer, lokalisert i Sandnessjøen, Steinkj er og
Sogndal. Det er nå åtte ansatte ved hvert av kontorene. Forvaltningen av Merkurprogrammet
fra 2019 vil sannsynligvis medføre at det blir ytterligere to ansatte. Målsettingen er at
Distriktssenteret skal være én etat, selv om de ansatte er spredt på t re ulike steder.

I og med at Distriktssenteret fra 2019 overtar forvaltningen av Merkur - programmet, er ved -
tektene under revisjon. Per er i dag er forvaltningen av Merkur lagt til et eksternt konsulent -
firma i henhold til lov om offentlige anskaffelser . M erkur er et kompetanse program for
distriktsbutikker og gir investeringstilskudd til dagligvarebutikker med liten omsetning og stor
avstand til neste butikk. Det er oppnevnt et programstyre for Merkur. Styret vedt ar budsjett og
har det over ordnede ansvare t for driften av programmet. Hensikten er å opprettholde et
tjenestetilbud i spredtbygde områder med svakt grunnlag for butikkdrift. Den økonomiske
r ammen for Merkur er 48 mill. kroner for 2018.

Ifølge dagens vedtekter er hovedoppgavene til Distriktssenteret å:

s tøtte lokale utviklingsinitiativ i bred forstand gjennom blant annet kunnskaps -
overføring, veiledning og samarbeid med lokale og regionale aktører
h ente inn, systematisere og formidle informasjon om lokale prosjekter og vellykkede
utv iklingstiltak i distriktene
s kaffe og formidle dokumentasjon om utviklingstrekk og utfordringer i distrikts -
områdene

Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter som leverer kunnskap med relevans for
kommuners og fylkeskommuners arbeid med å utvikle attraktive og vekstkraftige lokal -
samfunn. D e første årene arbeidet Distriktssenteret i all hovedsak med distrikts kommunene.
Dette har gradvis endret seg over tid . Distriktssenteret arbeider i dag innenfor tre hoved -
områder. Kjerneområdet er lokal samfunn sutvikling, det andre området er arbeidet med



Side 69 av 189

utviklingsprogrammet for byregioner og det tredje er arbeidet med kommunereformen. I
tillegg er Distriktssenteret sekretariat for juryen som årlig deler ut pris til den by som arbeider
best med sin utvikling.

Fra 2019 blir Distriktssenteret både et nasjonal t kompetansesenter og en forvalter av støtte -
programme t Merkur . Fokus vil fortsatt være på lokal utvikling og i hovedsak gjelde områder
med spredt bosetting. De to virksomhetstypene vil faglig forsterke hvera ndre.

Distriktssenteret har gjennom sin kunnskapsutvikling en rolle som premissleverandør for
KMDs politikkutvikling. Det er tett og hyppig faglig kontakt mellom departementet og
senteret, herunder dialog om kunnskapsutvikling og hvilke eksterne kunnskaps utviklings -
oppdrag som skal iverksettes. Distriktssenteret leverer både egenproduserte notater og
eksternt utarbeidede rapporter, for eksempel på områder som verdiskaping basert på natur - og
kulturressurser eller tema knyttet til kommunereformen.

7.1 Utvalget s vurdering er

Distriktssenteret har som målsetting å være et knutepunkt for kunnskapsbygging og
formidling innenfor distrikts - og lokalsamfunnsutvikling i bred forstand .

Utvalget mener at senterets oppgaver ligger tett opp til og bør ses i sammenheng med fylkes -
kommunenes samfunnsutvikleroppgaver. Fylkeskommunene driver også lokal samfunns -
utvikling og har nærhet og kompetanse til å støtte opp under lokalt utviklingsarbeid. Ut i fra
retningslinje 1 mener utvalget at fyl keskommunene i større grad vil kunne tilføre en mer
effektiv forvaltning av Distriktssenterets oppgaver. Videre mener utvalget at å legge opp -
gavene til en politisk styrt organisasjon, vil gi større rom for å prioritere og tilpasse oppgave -
løsningen til re gionale og lokale behov. Dette er i tråd med retningslinje 3. Utvalget vil også
påpeke at Distriktssenterets oppgaver kan løses bedre hvis de utføres og ses i sammen heng
med fylkeskommunens øvrige utviklingsoppgaver i tråd med retningslinje 4 for
oppgavef ordelingen .

Fra 2019 er det lagt opp til at senteret skal ha forvalteransvaret for Merkurprogrammet
(behandling av søknader) . Med den endring en som utvalget foreslår for en del statlige
tilskudd, vil imidlertid lokale og regionale behov i framtiden tille gges større vekt . F ormålet
med ordningen kan eventuelt ivaretas av fylkeskommunene dersom fylkeskommunene mener
det er formålstjenlig . Fylkeskommunene kan eventuelt også samarbeide seg imellom om
forvaltningen av Merkur .

7.2 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at fylkeskommunene får ansvaret for oppgave ne og virkemidlene som i dag
ligger til Distriktssenteret. Distriktssenteret nedlegges.

8 K ompetansepolitikk
Kompetansepolitikk kan defineres som politikk for utvikling, mobilisering og anvendelse av
kompetanse i samfunns - og arbeidsliv et . Kompetansepolitikken ligger i skjæringspunktet
mellom utdannings - , arbeidsmarkeds - , integrerings - , nærings - og regio nalpolitikken. Ansvaret
er dermed delt mellom flere sektorer og forvaltingsnivå er .
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Kompetansep olitikken skal skape balanse mellom etterspørsel og tilbud av kom petent og
relevant arbeidskraft. Utdanningssystemet skal gi relevant utdanning og etter - og videre -
utdanning til befolkningen. Innovasjon og verdiskaping i næringslivet og i offentlig sektor er
avhengig av god tilgang på kompetent og oppdatert arbeidskraft tilpasset regional etterspørsel.

OECD peker på at Norge til tross for gode forutsetninger ikke greier å utnytte befolkningens
kompetanse godt nok. Årsaken er blant annet at ansvar og tiltak ikke er tilstrekkelig k oordi -
nert for å sikre helhetlig og målrettet innsats. Staten opptrer lite koordinert , og silotenkningen
karakteriserer både nasjonalt, regionalt og lokalt forvaltningsnivå. Ifølge OECD mangler
regionalt nivå nødvendig handlingsrom f or å tilpasse politikk og virkemidler til nærings livets
og innbyggernes behov.63

Nasjonal kompetansepolitisk strategi f ra 2017 har som mål å bidra til at enkeltmennesker og
virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv
og god offentlig sektor, og som bidrar til at færrest mulig faller ute nfor arbeidslivet. Sentralt i
oppfølgingen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi er styrk ing av fylkeskommunenes
kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle, samt å legge til rette for regionalt samarbeid
mellom ulike kompetanseaktører. Det regjeringsoppnevnte Kompetanse behovutvalget er et
t iltak som skal ivareta behovet for nasjonale og regionale analyser som kunnskapsgrunnlag
for politikk og tiltak .

Av Prop osisjonen om regionreformen går det fram at Kunnskapsdepartementet har som mål at
strategisk kompetansepolitisk ansvar skal bli en fast oppgave for de nye fylkeskommunene.

8.1 Oppgavefordelingen og virkemidler på området

8.1.1 Sentrale departementer

Kunnskapsdepartementet (KD) har det overordnede og koordinerende ansvaret for utda nn -
ings - og kompetansepolitikken. KD finansierer en rekke kompetansepolitiske virke midler
innenfor ulike fagområder. Kompetanse Norge er underlagt KD (se kapittel 8 .1 .3 ). KD har
overtatt ansvar et for integreringspolitikken og Integrerings - og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Arbeids - og sosialdepartementet (AD) har ansvar for politikken knyttet til blant annet arbeids -
markedet , med Arbeids - og velferds direktorat et (NAV) som underliggende etat (se kapit t el
8 .1.4 ) . Kommunal - og moderni ser ingsdepartementet (KMD) har hovedansvar for regjeringens
regional - og distr iktspolitikk . Her inngår satsinger forvaltet av fylkeskommunene for å nå
målet om blant annet velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant k ompetanse .

8.1.2 Fylkeskommunene

Fylkeskommunene har etter opplæringsloven ansvar for videregående opplæring in kludert
voksenopplæring og fagopplæring i arbeidslivet. Fylkeskommunene har etter fagskoleloven
også ansvar for fagskolene . O ppgavene er sentrale i utdannings - og kompetansepolitikken og
utgjør nær halv parten av fylkeskommunens budsjetter.

Etter opplæring sloven skal fylkeskommunene ha yrkesopplæringsnemnder. Oppgavene til
nemndene er blant annet å fremme behov fra arbeidslivet overfor fylkeskommunen, gi råd om
utviklingen av fag - og yrkesopplæringen , og arbeide for best mulig dimensjoner ing av videre -
gåen de opplæring. Medlemmene i nemda rekrutteres fra partene i arbeidslivet og fra elev -
/lærlingorganisasjoner.

63 OECD (2014) Skills strategy Action Report No rway.
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Regjeringen har bedt fylkeskommunene om å utvikle regionale kompetansepolitiske strate -
gier.64 Disse skal utarbeides i nært partnerskap med partene i arbeidslivet, det næringsrettede
virkemiddel apparatet, utdanningsinstitusjoner og kommune ne .

Fylkeskommunene forvalter regionale utviklingsmidler ( finansiert av KMD) som blant annet
går til regional e kompetansepolitiske tiltak. Innsats for kompetanseutvikling skal bidra til å
avklare kompetansebehov, tilrettelegge for etter - og videreutdanning og til utvikling av
spesifikke utdanningstilbud.

Med unntak av Oslo , er det etablert partn e rskap for karrie re veiledning som er formaliserte i
skriftli ge avtal er, men organisert og finansiert på ulike måter. I alle partnerskapene er fylkes -
kommunen og N AV deltakere , men i flere fylker er også andre aktør e r med. De fylkes vise
karrieresentrene er finansie rt av ul ike aktører, herunder fylkeskommunen, og til dels også av
Kompetanse Norge, NAV og kommuner .

Regjeringen nedsatte i 2015 et utvalg som skulle utrede et helhetlig system for karriere -
veiledning .65 Utvalget mente det burde etableres karrieresentre med tilstrekkelig kapasitet i
alle fylker for å styrke den voksne befolkningens tilgang til profesjonell karriereveiledning.
Utvalget men te videre at lovfesting var nødvendig og foresl o at fylkeskommunen får en lov -
pålagt plikt til å sørge for et tilstrekkelig tilbud om karriereveiledning til alle over 19 år. Dette
er foreløpig ikke fulgt opp.

I forbindelse med regionreformen sier KD at de ser behov for og har mål om at fylkes -
kommunene skal få en sterkere kompetansepolitisk rolle:

Det er eit mål framover at kompetanseretta arbeid i større grad skal vere forankra i
regionale, heilskaplege nærings - og kompetansestrategiar som eit resultat av regionalt
samarbeid. Det er naturleg at koordineringa av dette blir lagd til dei nye fylkeskommunane,
noko som medverkar til å styrkje samfunnsutviklarrolla til fylkeskommunane.

Videre mener KD  (jf. Prop. 84 S (2016 2017)  at:

vurderingar knytte til offentleg medfinansiering av studiesenter, regionale kurs - og kompe tan -
sesenter, kunnskapsparkar og liknande aktørar som arbeider for tilrettelegging av opp lær -
ings - og utdanningstilbod i tråd med regionale behov, best blir gjort regionalt. Om dette blir
lagt til dei nye fylkeskommunane, kan denne verksemda bli sett i samanheng med andre til -
grensande fylkeskommunale oppgåv er, som plan - og samfunnsutvikling og nærings utvikling,
karriererettleiing i fylkesvise karrieresenter, eigarskapet til vidaregåande opp læring og
fagskular, vaksenopplæring og tilbodet i ressurssenter og kurs - og konferanse senter.

Som en oppfølging av forslaget, er KD i gang med en utredning om rammene for et tydeligere
strategisk kompetansepolitisk ansvar i fylkeskommunene.

8.1.3 Kompetanse Norge

Kompetanse Norge ( tidligere Vox ) er et nasjonal t kompetansepolitiske fagorgan . Kompetanse
Norge hadde per 2016 o m lag 97 årsverk fordelt på regionkontoret i Bergen og hovedkontoret
i Oslo. I 2018 er det bevilget om lag 75 mill. kroner til drift av Kompetanse Norge .

Kompetanse Norg e skal bidra til at den voksne befolkning en utvikl e r og tar i bruk den kompe -
tansen samfunnet treng er . Kompetanse Norg e skal være en pådriv e r for hel hetlig og effektiv
kompetansepolitikk , ved å gi kunnskapsbaserte innsp ill til kompetansepolitikken, løfte fram

64 Jf. Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging (2015).
65 NOU (2016: 7) Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn.
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kompetansepolitiske problemstilling e r på ulike arenaer, og samarbeide med releva nte aktør e r
om utvikling av ide e r, forslag og ordning e r. KompetanseNorge skal initiere forsknings - og
evalueringsprosjekter og utarbeide statistikk om voksnes deltakelse i, og behov for, opplæring
og utdanning. Kompetanse Norge skal arbeide med kvalitet i opplæringstilbudene til voksne.

Kompetanse Norge er sekretariat for Nasjonalt fagskoleråd, nasjonal koordinator for EUs
arbeid med voksnes læring og for Kompetansebehovutvalget.

Kompetanse Norge skal bidra til at alle, inkludert voksne , skal ha et til bud om karriere vei -
ledning . Kompetanse Norge har et nasjonalt ansvar for å utvikle, koordinere og styrke
kvaliteten på karriereveiledningen. Det er opp rettet et nasjonalt senter for karriere veiledning i
Tromsø som del av Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge har ansvaret for praksisnær utdanning i små og mellomstore virksomheter
og ulike bransjer gjennom Kompetansepluss - ordningen . De har også det faglige og pedagog -
iske ansvaret for innholdet i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksn e innvandre -
re. Kompetanse Norge forvalter flere økonomiske virkemidler som del av sitt ansvarsområde.
Nedenfor omtales tilskudd som retter seg mot det regionale kompetansetilbudet og mot
kompetanseutvikling i befolkningen .66

Kap. 254 Tilsk udd til voksenop plæring

Post 70 Tilsk udd til studieforbund ( 208, 5 mill. kroner i 2018) : Tilskuddet går til opplæring i
regi av frivillig sektor . Formålet er reduserte opplærings kostnader for deltakerne. Den tredelte
t ildelingen består av et grunntilsk udd , et opplærings tilsk udd og et tilretteleggingstilsk udd .
Opplæring en skjer i regi av 15 landsdekkende studie forbund og de res omlag 500 medlems -
organisasjone r .

Kap. 257 Kompetansepluss

Post 21 Sær skilte driftsutgifter (5, 9 mill. kroner i 2018) og post 70 Tilskudd (157, 2 mill.
kroner i 2018) : Målet med Kompetansepluss - programmet er at flere kan ta del i opplæring og
at færre skal falle ut enfor arbeidslivet på grunn av mangl e nde ferdigheter . Kompetansepluss
arbeid skal gi v o ksne arbeidstak ere anledning til å styrke sine grunnlegg e nde ferdigheter i
lesing, skriving, re g ning, norsk og samisk. Dette inkluderer også digitale og muntlige ferdig -
heter . Kompetanse pluss frivillighet har so m mål å gi den enkelte anledning til å styrke de
sa m me ferdighetene gjennom opplæring i f rivillige organisasjon e r .

Kap. 258 Tiltak for livslang læring

Post 21 Sær skilte driftsutgifter (123, 4 mill. kroner i 2018) : Kompetanse Norge forvalter deler
av midlene. KD benytter midlene til livslang læring og kompetansepolitikk, samt til statistikk,
dokumentasjon, analys e r og forsk n ing spesielt rettet mot læring blant voksne. Midlene skal
også bidra til å videre utvikle tiltak og satsing e r for v o ksne med svake grunnlegg e nde ferdig -
heter , og til å styrke innsatsen for å be d re utnytt e kompetansen hos all e v o ksne. I tillegg er det
et mål å få be d re oversikt over fremtidige kompetanse behov i Nor g e.

Post 60 Tilskudd til karriere veiledning (33, 6 mill. kroner i 2018) : Midlene skal stimuler e til
etablering av fylkesvise partn e rskap for karriereveiledning . Karrieresent rene skal tilby
karriereveiledning til alle v o ksne over 19 år. I tillegg skal de v æ re fagl i g e ressurssent r e for
veiledere i NAV og i grunnopplæring en . K arrieresent rene får i ulik grad også finansiering fr a
fylkeskommun e ne og N AV .

66 Prop. 1 S (2017 - 2018) Kunnskapsdepartementet.
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8.1.4 Arbeid - og velferdsforvaltningen (N AV)

NAV har som ett av sine hovedmål å få flere personer i arbeid og aktivitet , og å skape et
velfungerende arbeidsmarked. NAV skal tilby arbeidsgivere og arbeidssøkere kunnskaps -
basert og hensiktsmessig arbeidsmarkedsbistand , blan t annet ved å kobl e arbeidsgivere med
rekrutteringsbehov og aktuelle arbeidssøkere. NAV har som følge av regionreformen endret
den regionale etatsstrukturen. NAV får 12 regionkontorer som sammenfaller med de nye
fylkeskommunene ( med unntak av den fremtidig e fylkeskommunen Buskerud/Akershus/
Østfold der NAV deles i Øst - Viken og Vest - Viken ) . Som del av regionaliseringen av NAV -
fylke er det også gjort endringer i arbeidsdelingen mellom NAV - kommune og region -
kontorene. Regionkontorene er bindeleddet mellom dire ktoratet og NAV - kontorene. Region -
kontorene ivaretar styring og samhandling med kommunene og har ansvar for utvikling,
omstilling og støtte overfor underliggende enheter. Regionkontoret skal ha en tydelig rolle i
samarbeid med andre relevante aktører i sam funnet.

De fylkesvise karrieresentrene er et viktig tillegg til NAVs tjenester, og NAV - fylke sam -
arbeider med fylkeskommunene om karriereveiledningstjenester. NAV - fylke har samarbeids -
relasjoner med fylkeskommunene og andre regionale aktører også på andre områder.

NAV - fylke forvalter flere tilskuddsordninger innenfor opplæring og kompetanse :

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) ( 826, 8 mill. kroner i 2018)

Opplæring er tiltak for personer som trenger kvalifisering for å kunne få eller beholde jobb.
Hensikten er å bli kvalifisert for ledige jobber. Opplæringen kan gis som arbeidsmarkedskurs,
som yrkesrettet opplæring eller i form av ordinær utdanning. AMO - kurs er korte yrkesrettede
kurs på inntil ett år som arrangeres i regi av NAV. Man må være 19 år for å kunne delta på
arbeidsmarkedskurs. Kursene inneholder ofte en kombinasjon av praktisk og teoretisk opp -
læring, og kan omfatte arbeidspraksis i en ordinær virksomhet. Hvilke arbeidsmarkeds kurs
NAV tilbyr , vil variere ut fra behovene i arbeidsmarkedet lokalt.

Be driftsintern opplæring (BIO) ( 118, 5 mill. kroner i 2018)

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg
på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet
vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Virksomheten
kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring og til lønnsutgifter til deltakerne i opp lær -
ingsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan som hovedregel vare i inntil 2 6 uker.

Støtte innenfor det ordinære utdanningssystemet for personer med nedsatt arbeidsevne ( 153, 2
mill. kroner i 2018)

Dersom man står uten rett til opplæring i utdanningssystemet, eller har svake grunnleggende
ferdigheter , kan NAV gi støtte til yrkesre ttet opplæring eller opplæring i grunnleggende
ferdig heter. Denne opplæringen kan både være i form av kurs eller som opplæring på videre -
gående nivå eller i fagskole. Yrkesrettet opplæring kan ha en varighet på inntil 2 år. Ordinær
utdanning kan ha en var ighet på inntil 3 år.
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8.2 Utvalgets vurderinger

Hvilket geografisk nivå er hensiktsmessig for å ivareta kompetansepolitikken?
Å tilby karriereveiledning, kartlegge regionale kompetansebehov, formidle opplæringsbehov
og å sørge for relevante utdannings - og opp læringstilbud har nytte av nærhet og forståelse for
brukernes og arbeidslivets behov. Fylkeskommunene har i dag ansvaret for videregående
skoler og fagskoler, både fordi de har en nærhet til innbyggerne, og et tilstrekkelig stort
befolkningsareal til å kun ne gi varierte og gode tilbud til innbyggerne. Når det nå blir færre og
større fylkeskommuner, vil dette styrke de regionale fagmiljøene. Fylkene vil omfatte flere
ulike arbeidsmarkeder og næringsstrukturer, som det kompetansepolitiske arbeidet skal støtte
opp under. Fylkeskommunene har nærhet til næringslivet, til kommunene og til utdannings -
institusjonene. Nærhet gir kunnskap om regionale behov , forutsetninger og muligheter .
Kompe tanse politikken krever ikke først og fremst et landsdekkende perspektiv f or prioritering
og tilrette legging. I tråd med retningslinje 1 for oppgavefordelingen mener utvalget at den nye
fylkes strukturen legger grunnlag for å overta betydelig ansvar og oppgaver innenfor kompe -
tanse politikken.

Samtidig ser utvalget at det for tsatt er behov for nasjonale virkemidler. Staten bør fortsatt ha
ansvaret for oppgaver som forutsetter et nasjonalt helhetsgrep eller som er standardiserte , jf.
retningslinje 5.

Bør kompetansepolitikken tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Kompetanseområdet er ikke preget av regelstyring og standardisering, men krever regional
tilpasning innenfor nasjonale rammer. Utvalget mener at en regionalt politisk forankret
kompetansepolitikk gir et godt gr unnlag for å tilpasse strategier, prioriteringer og tiltak til
regionale behov og forutsetninger . Dialog og involvering av partene i arbeidslivet, univer -
sitets - og høgskole sektoren og andre regionale kompetanseaktører, er en forutsetning for å
lykkes på d ette området. Utvalget mener at en styrket regional kompetanse politikk handler om
å foreta avveininger og prioriteringer mellom ulike legitime mål og interesser. En styrking av
fylkeskommunenes ansvar er i tråd med retningslinje 3 for oppgavefordelingen o m at o pp -
gaver som krever tilpasning til regionale behov bør legges til fylkeskommunene.

Bør kompetansepolitikken ses i et sektorovergripende perspektiv?
Kompetansepolitikken ligger i skjæringspunktet mellom utdannings - , arbeidsmarkeds - ,
integrerings - , n ærings - , og regionalpolitikken. En mer systematisk regional koordinering av
innsats og ressurser vil kunne gi bedre måloppnåelse på området. Kompetanseområdets
kompleksitet innebærer store utfordringer med å få god og oppdatert kunnskap om kompe -
tansebehov ene i de ulike regionale arbeidsmarkedene. Å saml e oppgavene hos fylkes -
kommunene kan gi en mer helhetlig innsats.

Utvalget vil særlig peke på at fylkeskommunene allerede har en sentral rolle gjennom
ansvaret for videregående opplæring, voksenopplæring og fagutdanning. Utvalget vil også
peke på forslaget i kapittel 9 om overføring av ansvar på integreringsområdet til f ylkes -
kommunene. Kompetansepolitikken har en sentral rolle på integreringsområdet. Denne
sammenhengen understrekes også ved at Kunnskapsdepartement nå har fått ansvar for
integreringsfeltet.

Det er også en klar kobling mellom næringspolitikk og kompetanse politikk. Innovasjon og
verdiskaping i næringslivet er avhengig av tilgang på kompetent arbeidskraft på alle nivå er .
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Utdanningssystemet skal forsyne virksomheter med kunnskap og kompetanse både på kort og
lang sikt. Kunnskap om dagens og framtidens kompeta nsebehov er en forutsetning for å gjøre
riktige prioriteringer i utdannings - og kompetansepolitikken.

Utvalget mener ansvaret for kompetansepolitikken, herunder ansvaret for å stimulere og
koordinere etterspørselssiden i kompetansemarkedet og å tilpasse t ilbudssiden, bør samles og
ko b les nærmere opp mot øvrige fylkeskommunale roller og oppgaver. Utvalget vil spesielt
peke på merverdie n av å knytte kompetansepolitikken nærmere ansvaret for videregående
skole, fagskoler, forskning, næring s - og innovasjonspol itikken.

En overføring av ansvar og virkemidler på kompetanse området til fylkeskommunene er i tråd
med retningslinje 4 for oppgavefordelingen: Oppgaver som krever stor grad av koordinering/
samordning, og/eller oppgaver som har store kontaktflater med hve randre, bør legges til
samme forvaltningsorgan.

8.3 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår å formalisere fylkeskommunenes ansvar for å kartlegge regionale kompe -
tansebehov , og for å formidle behovet til tilbyderne av utdanning og opplæring. I dette ligger
også et ansvar for å tilrettelegge for etterspurte opplærings - og utdanningstilbud og å gjøre
vurderinger knyttet til offentlig medfinansiering av op plærings - og utdanningstiltak.
Universiteter og høgskoler bør samarbeid e tett med fylke s k ommunene om utviklinge n av
relevante utdanningstilbud.

Utvalget foreslår derfor at virkemidler og oppgaver knyttet til karriereveiledning regionalt
over føres fra Kompetanse Norge og NAV til fylkeskommunene. Dette omfatter k ap . 258 post
60 Tilsk udd til karriereveiledning og NAVs ressurser på området. Finansieringen og ansvaret
bør samles og legges til fylkeskommunene.

Videre foreslår utvalget at fylkeskommunene får ansvar for å legge til rette for og finansiere
opplæring s - og utdanningstiltak som ikke er dekket over ord inære bevilgninger til univer -
siteter og høgskoler eller over fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og
fagskoler. Det te omfatter blant annet tilskudd til studieforbund, Kompetansepluss og tiltak
innenfor livslang læring som i dag forvaltes av Kompetanse Norge.

Utvalget viser til kapittel 9 der utvalget også foreslår å overføre kompetanserettede virke -
midler på inte g r eringsområdet.

Tilbudet av fagutdanninger på videregående skoler og fagskoler må tilpasses arbeidslivets
skiftende behov. Pr osessen for å få godkjenning bør gå raskere. Fylkeskommunene bør i
større grad kunne dimensjonere studieplasser mellom fagområder.

Utvalget mener også at tilskuddene innenfor arbeidsmarkedsopplæringen, bedriftsintern opp -
læring og støtte innenfor det ordi nære utdanningssystemet for personer med nedsatt arbeids -
evne, bør vurdere s overført til fylkeskommunene . Dette spørsm å let bør utredes nærmere .

Staten bør fortsatt ha ansvar for nasjonale støttefunksjoner og utviklingstiltak, samt
spesialiserte og/eller s tandardiserte funksjoner. Eksempler på slike er sekretariatsfunksjoner
for nasjonale organer, nasjonale systemfunksjoner og nasjonal kunnskapsinnhenting, tilskudd
til drift av fellesorgan for de offentlig godkjente nettskolene og studieforbundene , samt
ans varet for innholdet i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
En konsekvens av utvalgets forslag kan være at det ikke lenger vil være behov for et eget
direktorat på området , og at de gjenstående nas j onale oppgavene derfor kan overføre s til
Utdanningsdirektoratet.
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9 Integrering

9.1 Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Kommunene har hovedansvaret for integrering av flyktninger og har blant annet ansvaret for
introduksjonsprogrammet. I tillegg har NAV og voksenopplæringen viktige oppgaver i inte -
grasjonsarbeidet. Kommunen har også ansvaret for å gi tilbud om opplæring i norsk med
samfunnskunnskap til voksne innvandrere og flyktninger.

Integrerings - og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble opprettet 1. januar 2006 og var fram til
januar 2016 under liggende etat til Justis - og beredskapsdepartementet . Etter regjerings -
utvidelsen i januar 201 8 er ansvaret for integrering overfør t til Kunnskapsdepartementet .

Formålet med opprettelsen av IMDi var en styrket, mer koordinert og målrettet innsa ts for å
inkludere innvandrere i det norske samfunnet. IMDi har en pådriverrolle overfor kommunene
i å bidra til en god integrering, og direktoratet forvalter en rekke tilskudd til formålet. IMDi
skal også bidra til rask bosetting av flyktninger gjennom ar beidet de gjør i dialog med
kommunene. IMDi har seks regionkontorer , jf. etatens organisasjonskart (figur 9.1) .

Figur 9.1 Organisasjonskart - IMDi (kilde: IMDi)
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IMDis hovedoppgaver er :

samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende
kval ifisering av flyktninger og deres familiegjenforente
følge opp introduksjonsloven
forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings - og mangfoldsarbeidet
være nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap
være en pådriver for offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen
drifte Mangfolds - og migrasjonsbiblioteket, et spesialbibliotek for kunnskap om
innvandring og integrering

I tildelingsbrevet til IMDi for 2018 ble det lagt vekt på at IMDi skal videreutvikle rollen som
premissleverandør for utviklingen av politikken på feltet, og som kompetansesenter for
kommunene og andre aktører.

Raskere bosetting og høyere deltakelse blant innvandrere i arbeids - og samfu nnsliv er to
hoved prioriteringer for IMDi i 2018. I løpet av 2017 har IMDi endret organisering og
effektivisert rutinene i bosettingsarbeidet som ledd i å sikre effektiv prioritering og like -
behandling av bosettingsklare flyktninger i mottak.

Oppdraget fra Justis - og beredskapsdepartementet sier også at IMDi skal bidra til å effektivi -
sere bosettingsarbeidet i alle ledd og følge opp kommunenes arbeid med introduksjons -
programmet, samtidig som Introduksjonsloven gir kommunene et stort spillerom .

IMDi jobb er for at flere kommuner skal inkludere grunnskole og videregående opplæring i
introduksjonsprogrammet, og kommunene kan søke om tilskudd til dette tiltaket. IMDi skal
videre bidra til å øke bruken av kvalifiserte tolker i offentlig sektor.

IMDI forvalter også flere tilskudd til integrering og bosetting. I tillegg til integrerings -
tilskuddet og særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger på om lag
1 4,6 mrd. k roner (kap. 496, post 60), forvalter de også andre tilskudd til tiltak for be dre
integrering, blant annet :

Tilskuddordning for regionale etab lerersentre for innvandrere: 6,4 mill. kroner
Tilskuddsordning for mentor - og traineeordninger for personer med innvandrer -
bakgrunn: 4,7 mill. kroner
Tilskuddsordning for kvalifisering for beb oere på integreringsmottak: 10 mill. kroner
Tilskud dsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:
1 950 mill. kroner
Tilskudd sordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere:
44,3 mill. kroner
Tilskudd sordning for J obbsjansen : 120 mill. kroner
Tilskuddsordning for kommunale utviklingsmidler: 35,3 mill. kroner

Samlet utgjør tilskudd til integrerings - og bosettingstiltak i underkant av 17 mrd. kroner.

Antall flyktninger som skal bosettes varierer over tid. Figur 9.2 viser utviklingen de siste 20
årene for a) hvor mange flyktninger kommunene er anmodet om å bosette, b) hvor mange
kommunene selv vedtar de skal bosette og c) hvor mange som faktisk har blitt bosatt.
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Figur 9.2 Antall flyktninger fordelt etter b osetting i perioden 1995 - 2018 i Norge
(kilde: I MDi , sist målt 30.9.2017 )

Bosettingsarbeidet foregår ved at Nasjonalt utvalg for bosetting hvert år fastsetter framtidig
bosettingsbehov. Utvalget ledes av direktøren for IMDi og har medlemmer fra KS, kommune -
ne, fylkesmennene, UDI (Utlendingsdirektoratet) , Bufdir (Barne - , ungdoms - og familie -
direktoratet) og Husbanken. Utvalget bestemmer også hvordan bosettingsbehovet skal for -
deles regionalt. Basert på dette bosettingsbehovet anmodes kommuner, i hoved s ak komm uner
med over 500 0 innbyggere, om å bosette flykninger. På bakgrunn av IMDis anmodning fatter
kommunen vedtak om å bosette et bestemt antall flyktninger .

M ange fylkeskommuner er i dag engasjert i arbeid for integrering av innvandrere. Justis - og
beredskaps departementet har i regionreformen vurdert at f ylkeskommunene kan ta en sterkere
rolle i integreringsarbeidet gjennom de oppgaver og det ansvar fylkeskommunene allerede har
i dag, særlig for næringsutvikling o g utdanning, der fylkeskommunene kan være et bi ndeledd
mellom innvandrer n es kompetanse og det regionale næringslivets kompetansebehov.

Boks 9.1 Forsøk fylkesmannen

I 2015 og 2016 ble det igangsatt et forsøk for å øke bosettingen, der bosetting av flyktning er skjedde i regi av
fylkesmannsembetene i Hordaland og Østfold. Fylkesmannsembetene fikk ansvaret for dialogen med
kommunene om antallet bosettingsplasser. Arbeidet skulle også bidra til utviklingsarbeid i kommunene for å
styrke innsatsen med integrering og kvalifisering i kommunene. NIBR evaluerte forsøket.

Bosettingen økte og flere kommuner ble bosettingskommuner. Evalueringen viser at dette ikke skyldtes
fylkesmannsembetenes innsats alene, da også tilsvarende utvikling viste seg i de andre fylkene. NIBR mener
imidlertid at det de to fylkesmannsembetene opp nådde, var at arbeidet ble gjennomført mer helhetlig og
systematisk, både internt hos fylkesmannen og hos regional stat samlet, og at kommunene fikk en tydelig og
sterk støtte hos fylkesmannen.

Justis - og beredskapsdepartementet har ment at det ikke er aktuelt å foreslå overføring av
ansvar og oppga ver fra IMDi til fylkeskommunene. Stortinget har imidlertid anmodet
regjeringen om å vurdere overføring av oppgaver til fylkeskommunene, både ved
beha ndlingen av Meld. St. 22 (2015 – 2016), og ved behandlingen av Prop . 84 S (2016 – 2017).
Stortinget ønsker å styrke nytt regionalt folkevalgt nivås rolle i integreringsarbeidet i
forbindelse med sysselsetting og utdanning/kompetanseheving, samt som bindeledd m ot
kommuner, næringsliv og frivillig sektor. Stortinget har vektlagt at integrering er et spørsmål
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der regionalt skjønn kan spille en viktig rolle, og hvor flere alternative tilnærminger til
integrering kan prøves ut, det skjer erfaringsutv e ksling og lærin g av hverandre.

9.2 Utvalgets vurderinger

Hv ilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta oppgavene som i dag ligger til IMDi?
Kommunene bør fortsatt ha hovedansvaret for integreringen av flyktninger . Flyktningene
bosettes i kommunene, og k ommunene har an svar for en rekke oppgaver som kan sikre en
god inkludering i samfunnet, som grunnskole og helsetjenester.

Samtidig har det vist seg utfordrende for mange kommuner å sikre en god gjennomføring av
introdu k s j onsprogrammet . Dette kommer blan t annet fram i en evaluering gjennomført av
FAFO.67 Utvalget mener at fylkeskommunene på en bedre måte e n n IMDi kan ivareta
veilednings rolle n overfo r kommunene og understøtte kommunene i deres arbeid . Fylkes -
kommunene er nær kommunene, de vil kunne se tilbudet på tvers av kommunene i fylket , og
bidra til at kommunene i større grad lærere av hverandre og dermed oppnår målene for
integreringsarbeidet . Begrunnelsen for dette synet er at fylkeskommunene har bedre lokal -
kunnskap enn et statlig direktorat.

Utvalget viser til at r egjeringen ved regjeringsutvidelsen i januar 2018 samlet ansvaret for
integrering sammen med ansvaret for grunnskole og videregående opplæring i Kunnskaps -
departementet. Dette sammenfaller med utvalgets forståelse av at opplæring og kvalifisering
er veien til god integrering. Utvalget vil her vise til at det legges opp til at fylkeskommunene
får ansvar for kartlegging av kompetanseutfordringene regionalt, herunder også flyktningenes
kompetanse. Denne oppgaven blir sentral i årene framover.

Ressursbehovet fo rbundet med bosetting vil de nærmeste årene trolig bli mindre enn i dag.
Ansvaret for bosetting bør av effektivitetshensyn derfor følge ansvaret for kompetanse -
kartlegging og videregående opplæring .

Veiledningsansvaret vil naturlig følge ansvar for bosetti ng og kompetansekartlegging. Fylkes -
kommunene kjenner kommunene i fylket, vil kunne ha nær dialog om kommunenes behov, og
vil kunne ivareta rollen som både som pådriver og som veileder i integrerings arbeidet. Fylkes -
kommunene har en samordningsrolle og ka n mobilisere og samarbeide med andre viktige
sektorer. Utvalget mener 11 fylkeskommuner kan ivareta oppgaven som pådriver for god
integrering bedre enn et nasjonalt direktorat med seks regionkontorer.

Bør oppgavene som i dag ligger til IMDi tilpasses regio nale forhold og i større grad
underlegges regionalpolitiske prioriteringer?
Utvalget viser til S tortinget s anmodning om vurd er ing av om integreringsfeltet kan overføres
fra IMDi til de nye fylkeskommunene. Storting sflertallet begrunner dette blant annet ve d at
regional og lokal kjennskap og kunnskap er en styrke i integreringsarbeidet.

Utvalget mener at å legge til rette for integrering og å sørge for at innvandrere tilegner seg
språk, får utdanning og tar del i arbeidslivet er samfunnsutvikling , og dermed i kjernen av det
som er fylkeskommunens rolle . Integreringsarbeidet må tilpasses lokale og regionale behov
og forutsetninger innenfor nasjonale normer og regler. Det finnes ikke ett standardsvar for

67 Djuve, Kavli, Sterri og Bråten (2017) Introd uksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem? Fafo -
rapport 2017:31.
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hvordan integreringen best skjer. Utvalget mener derfor a t integreringsarbeidet bør under -
legges lokale og regionale folkevalgte organer som har legitimitet til å legge til rette for
arbeidet og som kjenner de lokalsamfunn integreringsarbeidet skal skje i. En overføring er i
tråd med retningslinje 3 for oppgavef ordelingen.

Bør oppgaven e som i dag ligger til IMDi ses i et sektorovergripende perspektiv ?
Antallet flyktninger varierer sterkt over tid og høye tall siste årene er knyttet til perioder med
kriser og krig på for eksempel Balkan og i Midtøsten. I 2017 var tilstrømmingen av flytninger
til Norge relativt lav. Samtidig er det økende behov for å integrere flyktninger som kom i
perioden 2014 - 2017 i hovedsak som følge av krigen i Syria. Integreringsarbeidet skjer i stor
grad i kommunene og er blant annet knyttet til bosetting, utdanning og tilpasning til arbeids -
markedet. Etter avlagt grunnskole kommer behovet for videregående opplæring. Det er da
viktig at integreringen er nært ko b let til fylkeskommunenes ansvar for videregående opp -
læring, fagskoler og regional kompetansepolitikk, og også til deres arbeid for å legge til rette
for næringsutvikling.

God dialog mellom kommunene og fylkeskommunene kan bidra til en god sammenheng
mellom grunnskole og videregående opplæring for målgruppen. En overføring vil være i trå d
med retningslinje 4 for oppgavefordelingen.

9.3 Utvalgets forslag

U tvalget foreslår at ansvar for store deler av oppgavene som ligger til IMDi , herunder
veiledning av kommunene i integrerings arbeidet , utbetaling av tilskudd til kommunene, samt
kompetanseutv ikling og bosetting, overføres til fylkes kommunene. Utvalget mener at
oppgaveoverføringen gjør at det ikke er behov for et eget direktorat på integrerings feltet.
Utvalget mener utbetaling av integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal
kara kter kan overføres til ansvarlig departement .

Forslaget innebærer at fylkeskommunene inngår i samarbeidet med staten om den regionale
fordelingen av flyktninger, samt dialogen med, og oppfølgingen av, kommunene for å sikre
rask bosetting. Integreringstilsk uddet til kommunene, som er en ren per capita - finansiering,
utbetales fortsatt av staten .
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Del II I Samferdsel

Ulike transportformer bør ses i sammenheng og utfylle hverandre. Miljø - , klima - , trafikk -
sikkerhets - og fremkommelighetsmål legger overordnede føringer for transportpolitikken.
Samferdsel er også avgjørende rammebetingels e for næringslivets utvikling.

Fylkes kommunen har ansvar for en rekke oppgaver på samferdsels - og infrastrukturområdet.
Fylkeskommunen har ansvar for store deler av kollektivtransporten : rutetransport med buss,
båt, trikk, t - bane og bybane, samt skoleskyss innenfor egne grenser. I tillegg omfattes trans -
portordninger til fritidsreiser for funksjonshemmede brukere som ikke kan bruke det ordinære
rutetilbudet (TT - ordnin gen).

F ylkeskommunene har også ansvar for fylkes vei ene som utgjør 80 prosent av det samlede vei -
nettet (fylkesvei , riksve i og europave i ) . Fylkeskommunene har også ansvar for fylkes vei -
ferjene.

Fra 2020 får fylkeskommunene ytterligere ansvar på området bl ant annet gjennom overføring
av ansvaret for offentlig kjøp av regionale flyruter som del av regionreformen . Den eneste
lovpålagte oppgaven på området er skoleskyssen (grunnskole og videregående skole ).

Den følgende delen omfatter ansvar for kjøp av perso ntransport med tog og ansvar for virke -
midler for utbygging av bredbånd.

10 Kollektivtransport

10.1 Bane, buss og båtruter

Ansvar for kollektivtransporttilbudet handler om 1) retten til å inngå kontrakt om kjøp av
tjenesten og yte godtgjørelse og gi enerett til utførelsen av denne tjenesten, og 2) mulighet til
å gi rettslig adgang til å drive den aktuelle transporten, ved å ti ldele løyve for transport med
motorvogn og fartøy og tillatelse for skinnegående transport.

Kollektivtransporten som fylkeskommunen har ansvar for finansieres i hovedsak gjennom frie
inntekter (skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten), billettinnt ekter og bompenger. I
tillegg har staten ved Samferdselsdepartementet (SD) øremerkede tilskuddsordninger til
fylkes kommunene som også kommer kollektivtransporten til gode, herunder belønnings -
ordningen og ordningen med statlig delfinansiering av infrastru kturkostnadene ved fylkes -
kommunale kollektivtransportprosjekter i de fire største byene (den såkalte 50/50 - ordningen).
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Som del av ansvaret for den lokale kollektivtransporten har fylkeskommunen også ansvar for
tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT - ordningen). Ordningen omfatter fritidsreiser.

SD har i tillegg etablert en statlig tilskuddsordning som en utvidet TT - ordning (kap 1330, post
60) . Formålet er å tilby brukere med særlige behov ( rullestolbrukere og blinde/svaksynte )
flere TT - reiser enn de ellers ville fått gjennom de fylkeskommunale ordningene. Sammen
med fylkeskommunens TT - tilbud er målsettingen å sikre disse brukerne et reisetilbud på til
sammen 200 enkeltreiser per år. Ordningen finansieres over SDs budsjett, på grunnlag av
Stortinge ts bevilgninger. I statsbudsjettet for 2018 er ordningen på om lag 113 mill. kroner.
Tilskudd utbetales for ett år av gangen. Fylkeskommunene/Oslo kommune kan søke om
tilskudd fra ordningen.

Boks 10.1 Om eventuelt kommunalt ansvar for kollektivtransport

I Prop. 91 L (2016 – 2017) foreslo Samferdselsdepartementet en ny lov som åpner for at ansvar for kollektiv -
transport kan overføres til store kommuner på vilkår. Vilkårene for å overføre ansvar for kollektivtransport
etter søknad er knyttet til at:
a. kommunen som søke r om oppgaven må omfatte et område som utgjør en felles bolig - , arbeids - og service -
region
b. kommunen må ha et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å kunne gi befolkningen et ønsket kollektivtilbud
innenfor en samfunnsøkonomisk akseptabel kostnad
c. k ommunen må inngå et samarbeid/ partnerskap med fylkeskommunen om å sikre et helhetlig kollektivtilbud
Stortinget sluttet seg til forslaget i Innst. 376 L (2016 – 2017).

1 0.2 K jøp av persontransport med tog

Våren 2015 fikk regjeringen tilslutning til forslagene om en reform i jernbanesektoren som
ble fremlagt i Meld. St. 27 (2014 2015)  På rett spor - reform av jernbanesektoren . Reformen
består av store strukturelle endringer i sektoren og konkurranseutsetting av persontog -
transporten i form av konkurranse om sporet.

Et viktig tiltak i reformen var å etablere et lite, men operativt og strategisk styrende jernbane -
direktorat. Direktoratet kjøper persontogtransport fra togselskapene og infrastrukturtjenester
fra Bane NOR. Direktoratet har en sentral rolle knyttet til langsiktig planlegging av jernbanen.
En annen viktig oppgave er å ha en koordinerende rolle overfor aktørene i egen sektor og i
kollektivtransporten for øvrig. Jernbanedirektoratet har ansvaret for de n langsiktige utvikling -
en av togtilbudet, konkurranseutsetting av persontogtilbudet, inngåelse av ny direktekjøps -
avtale med NSB på strekninger som foreløpig ikke er konkurranseutsatt og utredning av hvor -
dan ny jernbaneinfrastruktur skal utvikles. Jernba nedirektoratet skal inngå flerårige takst -
samarbeidsavtaler med lokale myndigheter, der det er behov for slike. Disse skal ligge som
premiss for trafikkavtalene med togoperatørene.

Jernbanedirektoratets ansvar ivaretas etter politiske føringer fra SD gjen nom blant annet til -
delingsbrev. F remforhandlede trafikkavtaler skal godkjennes av departementet før signering.
Endelig avtaleinngåelse forutsetter Stortingets tilslutning gjennom behandlingen av stats -
budsjettet.

Jernbanenettet er fortsatt statlig eid. Re gjeringen har etablert statsforetaket Bane NOR, med
ansvar for å drifte, vedlikeholde og bygge jernbaneinfrastruktur, samt å drive togstyring.
Foretakets virksomhet finansieres i hovedsak gjennom kjøp av infrastrukturtjenester fra
Jernbanedirektoratet.

Kjø p av persontransport med tog finansieres over SDs budsjett. I budsjettet for 2018 er det
bevilget 3 484 mill. kr oner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog. Fra 2018
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dekkes 80 prosent av togoperatørenes utgifter til buss for tog ved planlagt e innstillinger
gjennom Jernbanedirektoratets utgifter til drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen, i
stedet for gjennom utgiftene til persontransport med tog. Denne ordningen inngår i den
samlede ytelsesordningen til Bane NOR.

Konkurransen om persontogtilbudet skal gjennomføres i regi av Jernbanedirektoratet. Ulike
togselskaper skal konkurrere om retten til å drive togtilbudet i et geografisk område. Planen er
å la togselskaper konkurrere om å få kjøre på de ulike strekningene e tter avtale med staten.
Persontogtrafikken skal deles inn i 6 - 8 trafikkpakker som skal utlyses gradvis over en periode
på om lag ti år.

I forbindelse med forvaltningsreformen ble det sagt at " ved en inndeling i landsdelsregioner
vil det kunne være aktuelt å vurdere overføring av kjøp av persontrafikk på jernbane for
lokale og regionale ruter " .68 Forvaltningsreformen medførte ingen endring eir
fylkesstrukturen og en potensiell overføring av ansvaret ble skrinlagt.

1 0.3 Utvalgets vurdering er

Hvilket geografisk ni vå er best egnet for kjøp av persontransport på jernbane?
Ny fylkesinndeling fra 2020 vil innebære at en del av landets togruter vil bli fylkesinterne,
fordi de vil betjene strekninger innad i de nye fylkene.69 Det gjelder for eksempel togrutene
på Trønder banen og Jærbanen.

I den fremtidige Buskerud/Akershus/Østfold fylkeskommune vil en stor del av togrutene og
transportarbeidet foregå innad i det nye fylket og mellom Buskerud/Akershus/Østfold og
Oslo. Fra 2020 vil det være et stort antall ruter som kun pa sserer én grense – grensen til Oslo.
Samtlige lokaltogruter i hovedstadsregionen vil ha start og stopp i Buskerud/Akershus/Østfold
eller Oslo. Buskerud/Akershus/Østfold /Oslo vil også dekke regiontogene til og fra Kongs -
berg, Eidsvoll og Østfoldbyene.

Dele r av intercitytrianglet på Østlandet vil fortsatt krysse fylkesgrenser, selv med ny fylkes -
struktur. Det gjelder rutene fra Lillehammer/Hamar, Skien/Porsgrunn og Vestfoldbyene. Også
Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen vil krysse fylkesgrensene mellom Telemark og Vestfold
og mellom Hedmark og Oppland. De landsdelsoverskridende togrutene vil fortsatt krysse
fylkesgrensene. Eksempel på slike ruter er Nordlandsbanen, Bergensbanen, Dovre banen og
Sørlandsbanen.

Bør kjøp av jernbanetjenester tilpasses regionale beho v og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Regionalt og lokalt togtilbud bør tilpasses ulike regionale behov og forutsetninger når det
gjelder hvilke ruter som skal prioriteres, takster og prioritering av jernbane opp mot andre
transportformer som fylkeskommunen allerede har ansvaret for. Oppgaven må ses i lys av
andre transportoppgaver og øvrige oppgaver som tilrettelegger for utvikling. Å overføre
tilskuddsansvaret for kjøp av jernbanetjenester til fylkeskommunen er i tråd med retningslinje
3 for oppgavefordelingen: Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør
legges til folkevalgte organer.

68 St. meld. nr. 12 (2006 - 2007) Regionale fortrinn – regional framtid
69 NSB definerer regiontog som togruter som dekker reiser mellom små og store byer, mens lokaltog ivaretar
tr ansport rundt de større byene og tettstedene.
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B ør kjøp av jernbanet je neste r ses i et sektorovergripende perspektiv ?
Kjøp av persontransport på jernbane bør ses i sammenheng med fylkeskommunens øvrige
ansvar på samferdselsområdet og i ly s av rollen som samfunnsutvikler i bred forstand. Fylkes -
kommunen har allerede ansvar for å sørge for båt, bane og busstilbudet, og fra 2020 får de
berørte fylkeskommunene også ansvar for tilskuddene til de regionale flyrutene. Det er kun
jernbanekjøpet so m fortsatt er et statlig ansvar innenfor kollektivtransportområdet.

Kjøp av togtjenester bør tilpasses regionale behov og prioriteringer og ses i sammenheng med
de andre transportoppgavene fylkeskommunen har ansvar for og øvrige oppgaver som tilrette -
legger for utvikling. En samling av ansvaret vil legge til rette for et helhetlig og koordinert
kollektivtilbud til de reisende. Overføring av ansvaret til fylkeskommunen vil være i tråd med
retningslinje 4 for oppgavefordelingen: Oppgaver som krever stor grad av koordinering/
samordning, og/eller oppgaver som har store kontaktflater med hverandre, bør legges til
samme forvaltningsorgan. En overføring innebærer at det meste av ansvaret for å legge til
rette for det offentlig støttede transporttilbudet samle s i fylkeskommunen.

10.4 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at a nsvar et for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom
henholdsvis Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som
i dag ligger til Jernbanedirektorate t , overføres til fylkeskommunene . O verføring av grense -
overskridende togtilbud fo rutsetter at fylkeskommunene samarbeider om kjøp og utvikling av
et koordinert togtilbud. F or eksempel kan Østfold / Akershus / Buskerud ta et vertskommune -
ansvar som det største " jernbane fylket " .

Utvalget mener a nsvaret for kjøp av togruter som går mellom landsdelene , fortsatt skal
ivaretas av staten.

Utvalget foreslår at ansvar e t for den statlige tilskuddsordning for utvidet TT - tilbud overføres
til fylkeskommunene gjennom ram metilskuddet.

1 1 Sams vegadministrasjon – Statens vegvesen
Fylkeskommunene ha r ansvaret for 80 prosent av samlet fylkes - , riks - og europaveinett .
Tilhørende ansvaret følger også ansvaret for fylkes vei fergetilb u det. Mange av de praktiske
oppgavene kn y ttet til veiene ivaretas av Statens v egv e sen gjennom ordningen med sams
vegadministrasjon. Denne o rdningen innebærer at staten og fylkeskommunene gjør bruk av
den samme vegadministrasjonen på regionalt nivå til å utføre henholdsvis riks - og fylkes vei -
oppga ver etter vegloven. Regionvegkontoret under ledelse av regionvegsjefen er den sams
vegadministrasjonen. I fylkes vei saker hører regionvegsjefen under fylkeskommunen. I riks -
vei saker og andre statlige oppgaver hører regionvegsjefen under Vegdirektoratet.

Ve d behandlingen av Meld. St. 22 (2015 – 2016) gjorde Stortinget følgende anmodnings -
vedtak :70

Stortinget ber regjeringen i regionreformen sørge for at administrasjonen av fylkesvegnettet
(deler av sams vegadministrasjon) blir underlagt de nye folkevalgte regi oner.

70 Anmodningsvedtak nr. 822, jf. Innst. 377 S (2015 2016).
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Ved behandlingen av Prop . 84 S (2016 - 2017) fattet Stortinget på nytt anmodningsvedtak om
saken og gjorde følgende anmodnings vedtak:71

Stortinget ber regjeringen sørge for at regional veiadministrasjon, som har ansvar for plan -
legging og drift av fylke sveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå.

Regjeringen har varslet at det arbeide s med å følge dette opp og at man vil komme tilbake til
saken " på egnet måte".72

Vegdirektoratet har høsten 2017 fått i oppdrag å utrede spørsmål i tilknytning til en overføring
til fylkeskommunene for den delen av sams vegadministrasjon som har ansvar for fylkes vei e r.
Vegdirektoratet skal samarbeid e med KS og fylkeskommunene om overføringen .73

1 1.1 Utvalgets vurderinger

Utvalgets mandat er avgrenset mo t vurderinger av Statens vegvesens fagadministrasjon fordi
regjeringen allerede er i gang med utredningen av dette. Utvalget vil likevel påpeke at det
virker hensiktsmessig å overføre til fylkeskommunen , den fagadministrasjonen for fylkes -
vei ene som fylkes kommunene allerede har det politiske og økonomiske ansvaret for. En
overføring er i tråd med retningslinje 2: Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og
beslutningskompetanse for en oppgave, skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven. For
fylkeskommunen er det en styrke å ha totalansvar for gjennomføring av politikk, med hensyn
til for eksempel økonomistyring og prioriteringer. Egen fagadministrasjon legger også til rette
for nær dialog og samspill mellom politikk og administrasjon. Totalansvarsprinsippe t ivaretar
også hensynet til effektivitet fordi dialogen om oppgaveløsningen ivaretas i ett organ og
behovet for bestillerkompetanse overfor andre organer reduseres.

1 2 Tilskudd til bredbånd
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet forvalter Nasjonal kommuni kasjonsmyndighet
(Nkom) tilskuddsordning for bredbåndsutbygging i kommuner som har dårlig bredbånds -
dekning. Ordningen er på 149,7 mill. kroner for 2018. Midlene skal bidra til bredbånds -
utbygging der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å byg ge ut på egen hånd.
Fordeling og tildeling av midler skjer i dag i samspill med fylkeskommunene. Det er kun
kommuner eller fylkeskommuner som kan søke om midler, men private aktører kan gjerne
bistå kommunen/fylkeskommunen i utformingen av søknader. Fylkes kommunen behandler
søknadene og prioriterer mellom de ulike prosjektene i sitt fylke. Nkom fordeler midlene ut
fra prioriterte søknader fra fylkene samlet sett og midler tildeles der behovet er størst .

I Meld. St. 22 (2015 2016) varslet regjeringen at Samferdselsdepartementet skulle vurdere å
gi fylkeskommunen koordineringsansvar for utbygging av digital infrastruktur. Stortinget
sluttet seg til forslaget. I P rop. 84 S (2016 2017) står det at fylkeskommunen bør ta et
koordin eringsansvar for utbygging av digital infrastruktur, fordi oppgaven henger sammen
med rollen som regional planmyndighet. Det blir fremhevet at det er viktig å se denne opp -
gaven i sammenheng med rollen som skoleeier (bredbånd i videregående skole) og ve i ei er
(koordinert utbygging).

71 J f. Innst. 385 S (2016 2017).
72 Prop. 1 S (2017 2018) for Samferdselsdepartementet
73 Brev datert 30. november 2017 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet.
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12.1 Utvalgets vurderinger

Utvalget mener fylkeskommunene bør ha et totalansvar for tilrettelegging for bredbånd, da
dette er en åpenbar samfunnsutvikleroppgave. Utvalget foreslår at ansvar for forvaltning av
tilskudd til utbygging av bredbånd overføres til fylk eskommunene i sin helhet. Det innebærer
at fylkeskommunene selv prioriterer og fordeler midlene til utbyggingen. Nåværende ordning
virker unødvendig tungrodd og Nkoms rolle som nasjonal tilskuddsforvalter bør bortfalle i
tråd me d retningslinje 1 og 2 for oppgave fordelingen.
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Del IV Klima, m iljø og naturressurser

M iljø - og klimautfordringene er sammensatte, sektorovergripende og tverrfaglige. Hensynene
og verdiene som klima - og miljøpolitikken skal ivareta, er premissgivende og avgjørende for
et helhetlig arbeid for samfunnsutvikling og er nært ko b let til den regionale planleggingen. I
spørsmålet om utnytting av naturressurser til næringsformå l møtes interesser og mål med
hensyn til vekst og vern i konkrete saker.

Ansvarsdelingen på miljø - og klimaområdet er fragmentert. Ansvar ligger hos Miljø -
direktoratet, fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunene, nemnder og styrer. F ylkes -
kommunen er forvaltnings myndighet for høstbare arter, ikke - true de viltarter og innlandsfisk,
er representert i rovvilt nemndene og nasjonalpark - /verneområde styrene. Fylkeskommunen
har ansvar for å utarbeide regionale planer for de nasjonale villrein områdene i tråd med plan -
og bygningsloven . Fylkes kommunen er vannregionmyndighet og skal vedta regionale vann -
forvaltningsplaner etter plan - og bygningsloven for den enkelte vannregion. Miljø - og klima -
mål skal ivaretas gjennom areal - og transportplanleggingen i fylket.

Stortinget har vedtatt å overføre ansvar et for Skjærgårdtjenesten og ansvaret statlig sikrede
friluftsområder til fylkeskommunene som del av regionreformen.

Ressursforvaltning er et perspektiv som integreres i kommunal og regional planlegging, og
tilret te legging for akvakultur, mineralutvinning og kraftutbygging er sentrale problem stilling -
er. Fylkeskommunene har ansvar for koordinering, samordning og beslutning i spørs målet om
konsesjon til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret. Nærings - og fisk eri departementet
foreslår nå tilsvarende ansvar og myndighet med hensyn til akvakultur for tare. Med hensyn
til mineralutvinning og kraftutbygging har fylkeskommunene i dag en rolle som regional
planmyndighet og gjennom oppfølging av plansaker i kommunene .

I den følgende delen drøftes oppgavefordelingen på områdene klima, miljø og ressurs -
forvaltning.

13 Miljø og klima

13.1 Generelt om dagens ansvars - og oppgavefordeling

Norsk klima - og miljøforvaltning styres i økende grad av internasjonale avtaler og konven -
sjoner hvor nasjonalstaten er ansvarlig for oppfølging. Samtidig har det gjennom de siste om
lag 15 årene skjedd en overføring av klima - og miljøoppgaver fra staten til kommunene og
fylkeskommunene. O ppgaver med lokale eller regionale virkninger og oppgaver som har et



Side 88 av 189

lokal - og regionalpolitisk handlingsrom er i all hovedsak lagt til kommuner og fylkes -
kommuner.

Norsk klima - og miljøpolitikk er forankret gjennom bestemmelsene i miljølovgivningen
( bl ant annet naturmangfoldloven, naturoppsynsloven, forurensningsloven, lakse - og innlands -
fiskloven, viltloven, kulturminneloven, friluftsloven og markaloven74). I tillegg er blant annet
motorferdselloven , plan - og bygningsloven, skogloven, jordloven og vannr essurs loven viktige
for forvaltningen på området. Fra 1.1.2018 har også den nye klimaloven (Lov om klimamål)
trådt i kraft. Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til
et lavutslippssamfunn i Norge i 2050, jf. § 1.

Myndigh et i klima - og miljøforvaltningen (utenom kulturminneforvaltningen) er lagt til
Klima - og miljødepartementet (KLD) og Miljødirektoratet på sentralt statlig nivå, til fylkes -
mannen og fylkeskommunen på regionalt nivå, og til kommunene. Sametinget oppnevner
representanter til nasjonalpark - og verneområdestyrene og til rovviltnemndene som også er
tillagt myndighet innenfor naturforvaltning.

Miljødirektoratet er rådgivende og utøvende fagorgan for KLD innenfor klima, natur -
forvaltning og forurensning. Direktora tet skal skaffe og formidle miljøinformasjon, utøve
forvaltningsmyndighet, styre og veilede fylkesmennene, gi faglige råd og delta i internasjonalt
klima - og miljøarbeid. Miljødirektoratet besitter bred oversikt over naturtilstand og forurens -
ing i Norge, og rapporterer dette til resten av miljøforvaltningen, andre sektorer og allmen -
heten blant annet gjennom Miljøstatus.no.

Fylkesmannen har i oppdrag fra KLD å formidle og gjennomføre nasjonal klima - og miljø -
politikk der et nasjonalt helhetsgrep er avgjør ende for forsvarlig og effektiv oppgaveløsning .
Fylkesmannen har ansvaret for å følge opp områdene som er nasjonalt viktigst; klima, miljø -
gifter og naturmangfold. Fylkesmannen er myndig hetsutøver etter særlov på region alt nivå
som konsesjonsmyndighet75 o g ved klagesaksbe handling, kontroll og tilsyn, og fylkesmannen
er saksforberedende organ for direktorat og departement. I tillegg har fylkesmannen et sam -
ordnings ansvar overfor regionale statsetater blant annet i forbind else med plansaker, sam ordn -
ing og formidling av miljødata, forvaltning av enkelte tilskuddsordninger og rapportering.

Fylkeskommunen har ansvar for noen oppgaver innen naturforvaltning og friluftsliv. Som
regional planmyndighet har fylkeskommunen ansvar for å integrere klima og miljø i et
helhetlig, samfunnsmessig perspektiv, for eksempel gjennom areal - og transportplanlegging.
Både fylkesmannen og fylkeskommunen har en veiledningsrolle overfor kommunene på
klima - og miljøområdet .

Kommunen er en av de viktigste aktørene innen klima - og miljøforvaltningen, som plan -
myndighet og gjennom sin arealplanlegging i medhold av plan - og bygningsloven. Som plan -
myndighet har kommunene ansvar for å integrere og ivareta også de nasjonale klima - og
miljømålene i sin planlegging. Kommunene har ansvar innen for vilt - og fiskeforvaltningen,
innenfor friluftsliv , forvaltning av verneområdene , og de er myndighet for store deler av
forurensningsfeltet.

74 Det er flere lover som er viktige i klima - og miljøpolitikken, men de omtaler ikke direkte ansvarsfordelingen
av de ulike oppgavene og er mindre relevante i denne sammenhen gen. Dette gjelder for eksempel produkt -
kontrolloven, klimakvoteloven og miljøinformasjonsloven.
75 Dette gjelder en rekke områder etter forurensningsloven, for eksempel akvakultur, industritiltak m.m.
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1 3.2 Nærmere om organiseringen av sentrale fagområder

Klima - og miljøområdet er et sammensatt felt som består av en rekke oppgaver av svært ulik
karakter: naturforvaltning med fokus på arter, naturtyper og verneområder, vannforvaltning,
friluftsliv, klima og klimatilpasning, forurensing, motorferdsel og naturoppsyn.

13.2.1 Naturforvaltning

Fylkesmannen er saksforberedend e og rådgivende organ for direktorat og departement med
hensyn til naturforvaltning . Dette gjelder blant annet utarbeidelse av faggrunnlag for verne -
forslag i medhold av naturmangfoldloven, gjennomføre høring er av verneforslag og samordne
ulike statlige se ktorinteresser, for eksempel i forbindelse med plansaker . Fylkesmannen har
ansvar for å formidle faktakunnskap og klargjøre nasjonale miljømål om verdier i kommunale
og fylkeskommuna l e planprosesser , slik at planleggingen ikke kommer i konflikt med viktige
mål i vedtatt nasjonal klima - og miljøpolitikk . I dette ligger innsigelsesmyndigheten.

Naturforvaltning er et stort og sammensatt område, og omfatter alt fra forvaltning av enkelt -
arter til forvaltning av områder og økosystemer, som for eksempel i vannfo rvaltningen. Arts -
forvaltning omfatter blant annet regler om forvaltning av alle enkeltarter, herunder regelverk
for høsting og uttak av arter samt særskilte bevaringstiltak. Også regelverk som omfatter for -
valtning av artenes leveområder er viktig i artsf orvaltningen. Forvaltningen av verne områder
skjer i medhold av fastsatte forskrifter som er tilpasset de ulike områdene avhengig av verne -
formål og hvilket restriksjonsnivå som er nødvendig for å opprettholde verne verdiene. Det
regionalpolitiske handlingsrommet kan variere innen de forskjellige fag områdene på natur -
forvaltningsområdet.

Artsforvaltning
Arbeidsdelingen i artsforvaltingen er generelt slik at fylkesmannen er ansvarlig for forvaltning
av truede arter og ikke høstbare arter, mens fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet for
høstbare arter, ikke - truede viltarter og innlandsfisk. Unntaket er de fire store rovdyrene som
forvaltes av statlige nemnder på regionalt nivå (gaupe, jerv, brunbjørn og ulv). Oppgaver og
myndighet knyttet til hø sting av vilt og ferskvannsfisk ligger i all hovedsak hos rettighets -
haverne, kommunen og fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal forvalte definerte arter
nevnt over, skal utøve myndighet når det gjelder jakt - og fangsttider, fordele tilskudd til
kommuneovergr ipende vilttiltak fra det fylkeskommunale viltfond, kontrollere at kommunene
samler inn og leverer data til nasjonale databaser, samt veilede kommuner og rettighetshavere.
De statlige rovviltnemndene, som har hovedansvaret for den regionale forvaltningen a v de fire
store rovdyrene, består av representanter fra fylkestingene. Sametinget oppnevner i tillegg
samiske representanter til rovviltnemndene i de forvaltningsregioner det drives samisk
tamreindrift.

Vilt - og fiskeforvaltning

Fylkesmannens oppgaver er å ivareta ansvaret for truede arter i tråd med naturmangfold loven
og lakse - og innlandsfiskloven. Fylkesmannen skal blant annet bistå i arbeidet med å ivareta
et godt kunnskapsgrunnlag, og bidrar i arbeidet med oppfølging av handlingsplanen for
bekjempels e av gyrodactylus salaris (parasitt hos laksefisk ) . Fylkesmannens oppgaver innen
viltforvaltningen (utenom rovvilt og villrein) omfatter ivaretakelse av rollen som klageinstans
for kommunale vedtak som omfatter aktuelle høstbare arter, behandle saker etter viltloven og
naturmangfoldloven med tilhørende forskrifter, og behandle søknader om økonomisk støtte til
vilttiltak for ikke - høstbare arter.
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Ordningen Tilskudd til viltformål, 35,6 mill. kroner i 2018 ( k ap. 1425 post 71), omfatter blant
annet tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver og stimulerings - og informa -
sjonstiltak i regi av organisasjoner. Søknader som gjelder nasjonale tiltak eller prosjekter
sendes Miljødirektoratet. Søknader på regionalt nivå som gjelder jaktbare arter sende s fylkes -
kommunen og søknader for ikke - jaktbare arter sendes fylkesmannen. Tiltak innenfor en
enkelt kommune skal omsøkes hos det kommunale viltfond i berørt kommune.

Villreinforvaltning

Fylkesmannens oppgaver er knyttet til å hindre at villreinens leveomr åder blir ytterligere
redusert som følge av irreversible arealinngrep, og å begrense de negative effektene av
menneskelige forstyrrelser for villreinens leveområder. Dette omfatter blant annet veiledning
av fylkeskommuner, kommuner, villreinnemder og villr einutvalg om hvordan hensynet til
villrein skal ivaretas i arealplanleggingen. Siden villreinnemdas ansvarsområde omfatter flere
fylker er det oppnevnt en hovedansvarlig fylkesmann for hver villreinnemd. Hovedansvarlig
fylkesmann skal på vegne av villreinn emda drive økonomiforvaltning av tilbakeførte fellings -
avgiftsmidler til tiltak i villreinområdene, forvalte midler til drift av nemndene og sikre at vill -
reinnemdene benytter Hjorteviltregisteret som datakilde for sitt forvaltningsarbeid.

Fylkeskommunen h ar ansvar for å utarbeide regionale planer for de nasjonale villrein -
områdene i tråd med plan - og bygningsloven, og for å sørge for oppfølging av planene
gjennom handlingsprogram som skal rulleres årlig. Tiltak i handlingsprogrammene kan
omfatte flere ulik e aktører, lokale og regionale, men normalt sett ikke staten, utover at noen
av tiltakene kan nytte statlige tilskudd osv. Eksempler på aktører er kommunene, reiseliv,
utmarksnæring, friluftslivsaktører, villreininteresser m.fl.

Rovviltforvaltning

Fylkesti ngene foreslår medlemmer til regionale statlige rovviltnemnder som K LD oppnevner.
Medlemmene i nemndene skal ha fast plass i fylkestinget. Dersom fylkeskommunen har
fylkesutvalg, skal kandidatene også ha fast plass i fylkesutvalget. Rovviltnemndene har ans var
for å utarbeide forvaltningsplaner for rovvilt i sin region og gjennomføre vedtatt nasjonal
rovviltpolitikk i den enkelte rovviltregion. Rovviltnemndene har myndighet til å fatte vedtak
om kvote for jakt/felling når bestanden av den enkelte art ligger på eller over de nasjonalt
fastsatte bestandsmålene for regionen. Dersom det regionale bestandsmålet ikke er oppnådd,
har Miljødirektoratet myndigheten for forvaltningen.

Fylkesmannen har en rådgivende funksjon ovenfor rovviltnemndene, i tillegg til å vær e
sekretariat for nemnda. Fylkesmannen har også myndighet og andre viktige oppgaver i
forvaltningen av de store rovdyrene innenfor hvert fylke. Fylkesmannen har ansvaret for
forvaltning av kongeørn. Videre kan fylkesmannen, innenfor rammen av kvote gitt av rovvilt -
nemnda, fatte vedtak om skadefelling av brunbjørn, ulv, gaupe og jerv for å forhindre skader.
I perioden 16. februar - 31. mai er det Miljødirektoratet som har denne myndigheten. Fylkes -
mannen administrerer også kvotejakt på gaupe og lisensfelling på brunbjørn, ulv og jerv,
innenfor rammen av de kvoter rovviltnemndene eller Miljødirektoratet vedtar. Med unntak av
gaupe, omfatter dette fredete dyrearter. På Norsk rødliste for arter er ulv klassifisert som
kritisk truet, mens gaupe, jerv og bjørn er klassifisert som sterkt truet. Kongeørn er ikke truet.

Fylkesmannen skal samordne landbruks - og miljøpolitiske virkemidler for å bidra til reduserte
tap og konflikter, i tråd med regional forvaltningsplan og regionale bestandsmål.
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Fylkesmannen behandler søknader om midler under ordningen Tilskudd til forebyggende
tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak , 70 ,1 mill. kroner i 201 8 (kap. 1420 post
73). Rovviltnemndene prioriterer fordeling av midlene i den enkelte rovviltreg ion, og legger
dermed rammene for fylkesmannens arbeid. Søknader om tilskudd til tiltak av nasjonal
karakter behandles av Miljødirektoratet.

Fylkesmannen behandler også søknader etter erstatningsordningen for tap av husdyr eller
tamrein som følge av angre p fra gaupe, jerv, bjørn, ulv eller k ongeørn, 140,9 mi ll. kroner i
201 8 (kap. 1420 post 72).

Forvaltning av truede arter og naturtyper

Fylkesmannens ansvar er knyttet til kunnskapsinnhenting og rapportering, og til det faglige
grunnlaget for og oppfølging av handlingsplaner for trua arter og naturtyper. Ansvaret inne -
bærer koordinering av aktiviteter og tiltak for blant annet skjøtsel av områder, og å sørge for
god samordning av økonomiske virkemidler. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid
med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fylkesmannen har lovpålagte oppgaver i arbeidet med utvalgte naturtyper og prioriterte arter.
Fylkesmannen skal selv ta hensyn til utvalgte naturtyper i egne vedtak og ev. inngå avtaler
med grunneiere om skjøtsel, samt informere berørte rettighetshavere. Fylkesmannen er
forvaltningsmyndighet etter forskriftene for prioriterte arter, herunder myndighet til å
behandle dispensasjonssøknader. Dette er oppgaver som forvaltes i et nasjonalt perspektiv og
der det er lite lokalt eller regionalt handlingsrom.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til tiltak for truede arter og naturtyper og skal sørge for sam -
ordning av økonomiske virkemidler til skjøtsel og tiltak mellom midler til utvalgte naturtyper
og prioriterte arter og verneområder, og mellom disse og landbrukets virkemidler.

Fylkesmannen forvalter ordningen e med T ilskudd til truede arter og tilskudd til tru ede natur -
typer . For 2018 er det bevilget 48,5 mill. kroner til ordningen (kap. 1420 post 82).

Fylkeskommunen har i dag ingen oppgaver eller rolle på dette feltet.

Fremmede organismer

Fylkesmannen skal iverksette tiltak for bekjempelse, kartlegging og overvåkning av
fremmede, skadelige organismer og arter med utgangspunkt i den tverrsektorie lle nasjonale
strategien. Fylkesmannen samordner, planlegger og iverksetter tiltak i og utenfor verne -
områder, koordinerer ulike sektorer og veileder kommunene. Fylkeskommunen har i dag få
oppgaver eller roller på dette feltet, men har myndighet til å åpne for jakt på kanadagås og
stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder i etterkant av
ordinær jakttid.

Verneområdeforvaltning
Nasjonalparker og andre typer verneområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og
bevare om råder av internasjonal og nasjonal verdi. Miljødirektoratet og fylkesmennene er
saksforberedende organ for Klima - og miljødepartementet i arbeidet med verneplanene.
Vedtak om vern i medhold av naturmangfoldloven fattes av Kongen i statsråd. 17,1 prosent av
Norge (utenom Svalbard) er vernet etter naturmangfoldloven. Dette er fordelt på om lag 2800
verneområder, hvorav 39 nasjonalparker. Nasjonalparkene og andre store verneområder,



Side 92 av 189

primært landskapsvernområder, utgjør om lag 15 prosent av det vernede arealet. Klima - og
miljødepartementet har delegert forvaltningsmyndigheten for nasjonalparker og andre store
verneområder til nasjonalpark - /verneområdestyrer som består av folkevalgte representanter
fra kommune og fylkeskommune, samt representanter oppnevnt av Sam etinget i samiske
områder. Denne lokale forvaltningsordningen ble startet innført i 2010.

Kommunen er direkte myndighets utøver i de små verneområdene. Fylkesmannen er forvaltn -
ingsmyndighet for verneområder som kommunene selv ikke ønsker å forvalte, og for Ramsar -
områder76. I Ramsar - områdene har Norge et særlig internasjonalt ansvar og forpliktelser med
hensyn til ivaretakelse av nasjonalt og internasjonalt truede naturverdier. Klima - og miljø -
ministeren er ansvarlig som statspart for hvordan områdene forvaltes. Det er i dag 54 Ramsar -
områder i Norge (fastlandet).77

Fylkesmannen har ansvar for utarbeidelse av verneforslag og for parallelt å utarbeide utkast til
forvaltningsplan i medhold av natu rmangfoldloven. Dette skjer på oppdrag fra Miljø -
direktoratet/Klima - og miljødepartementet, som gis på bakgrunn av politikk vedtatt av
Stortinget. Fylkeskommunene er høringsinstans for nye verneforslag.

Nasjonalpark - /verneområdeforvaltere er sekretariat f or det enkelte nasjonalpark/verneområde -
styre. Forvalteren skal sikre god kontakt med og ha kunnskap om lokalmiljøet. Forvalteren er
ansatt hos fylkesmannen for å kunne være del av og benytte det samlede kompetansemiljøet
hos fylkesmannen. Forvalteren kan få faglig veiledning og råd hos fylkesmannen, men er
under lagt styret i alle saker som berører forvaltningen av verneområdene. Forvalteren skal
bistå styret slik at forvaltningen av verneområdet skjer i samsvar med internasjonale
forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og verneforskriften.

13.2.2 Vannforvaltning

Landet er delt inn i 11 vannregioner som i all hovedsak er norske. Norge har i tillegg deler av
fem vannregioner felles med Sverige og Finland. Det er derfor 11 vannregionmyndigheter
som k oordinerer arbeidet i de til sammen 16 vannregionene. Noen av vannregionene berører
flere fylker, og ingen har grenser som eksakt følger fylkesgrensene. Fylkeskommunen er
vannregionmyndighet og skal vedta regionale vannforvaltningsplaner etter plan - og byg nings -
loven for den enkelte vannregion. Forvaltningsmyndighet til å gjøre vedtak etter sær lov -
givningen ligger fortsatt hos ulike statsetater, men forvaltningsplanene skal legges til grunn
for sektorenes planlegging og virksomhet.

Hver vannregion skal op prette et vannregionutvalg under ledelse av vannregionmyndigheten.
Vannregionutvalget er den viktigste arenaen på regionalt nivå for å få til samarbeid om å
utarbeide og gjennomføre en helhetlig vannforvaltningsplan. Vannregionutvalgene er opp -
nevnt og led et av vannregionmyndighetene.

76 Ramsar - konvensjonen (Konvensjonen om våtmarker av internasjonal betydning, særlig som fuglehabitat) er en
internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. Formålet er å begrense tap av våtmarker og
bremse det økende presset på våtmarkso mråder.
77 Forvaltningsmyndigheten har ansvar for å utarbeide (evt. revidere) forvaltningsplan med eventuell besøks -
strategi og skjøtselsplan for sitt verneområde. Miljødirektoratet godkjenner slike planer. Forvaltnings myndig -
heten har ansvar for tilrette legging i verneområdene. Arbeidet utføres av Statens naturoppsyn eller andre aktører
som forvaltningsmyndigheten bestemmer, på oppdrag fra forvaltningsmyndigheten. Foruten å utøve myndighet i
medhold av verneforskriften, har forvaltnings myndigheten også a nsvaret for informasjon og kontakt med blant
annet grunneiere, rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjoner.
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Den 5. oktober 2017 sendte Klima - og miljødepartementet på høring forslag til endringer i
vann forskriften og naturmangfoldloven, med frist 15. januar 2018. Det foreslås at vann -
forvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan - og bygnings -
loven. En slik frakob ling fra plan - og bygningsloven medfører at de fylkeskommunene som i
dag er vannregionmyndigheter ikke lenger skal ha en formell rolle i arbeidet. Det foreslås at
utvalgte fylkesmenn får ansvare t for å koordinere det forberedende regionale arbeidet, mens
Miljødirektoratet i samråd med øvrige berørte direktorater utarbeider og sørger for høring av
oppdaterte vannforvaltningsplaner, og oversender tilrådning til Klima - og miljødepartementet.

Det for eslås videre at en hjemmel for forskriften tas inn i naturmangfoldloven, og at natur -
mangfoldloven dermed erstatter plan - og bygningsloven som en av de tre hjemmelslovene for
vannforskriften. Videre foreslås enkelte justeringer for å bringe vannforskriften mer i samsvar
med vanndirektivet.

13.2.3 Klima og klimatilpasning

Arbeidet med klima og klimatilpasning påvirker og omfatter en rekke samfunnsområder.
Klimautfordringene går på tvers av sektorer og krever derfor samordning og forpliktende
samarbeid på tvers av m yndigheter. Det handler både om å bidra til reduksjon i utslippene av
klimagasser og om å tilpasse samfunnet til et klima i endring.

Fylkesmannens rolle på klimaområdet er i all hovedsak knyttet til å inneha kompetanse på
norsk klimapolitikk og klima - og miljøfag generelt. Fylkesmannen skal integrere klima -
perspektivet i øvrige ansvarsområder i embetet, herunder samfunnssikkerhet og beredskap, og
være til støtte for og pådriver ovenfor kommune og fylkeskommune i arbeidet med klima -
tilpasning og reduksjon a v klimagassutslipp. Fylkesmannen skal påse at statlige planretnings -
linjer om klima - og energiplanlegging og samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
følges opp. Fylkesmannen skal også spille inn og ivareta nasjonale klimamål i prosesser som
bymilj øavtaler/byutviklingsavtaler, Nasjonal Transportplan og KVU - prosesser.

Kommunene og fylkeskommunene har en viktig rolle både når det gjelder å bidra til å
redusere utslippene av klimagasser og til å tilpasse samfunnet til et klima i endring (klima -
tilpasn ing). Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging og øvrig myndighets - og
virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt energi -
omlegging. Kommunene og fylkeskommunene er ansvarlige for arealplanlegging, de er
forvaltere av eiendom og infrastruktur, de er store innkjøpere, og de har ansvar for en rekke
virksomheter og tjenester som kan bli påvirket av klimaendringene.

Dette innebærer at både fylkeskommunen og f ylkesmannen har et ansvar for veiledning og
bistand overfor k ommunene med hensyn til helhetlig og regionalt koordinert klimaarbeid –
blant annet i det kommunale planarbeidet .

Miljødirektoratet har ansvar for to nasjonale tilskuddsordninger på klimaområdet som er rettet
mot kommunene og fylkeskommunene :

Tilskudd ti l kommunale klimatiltak (Klimasats) har som formål å fremme klimatiltak i
kommuner og fylkeskommuner ved å støtte prosjekter som medvirker til å redusere
utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet (102,5 mill. kroner i
2018).
Tilskudd ti l klimatilpasning i kommunene har som formål å styrke kommunenes arbeid
med klimatilpasning gjennom kunnskapsoppbygging og utredning av klima -
tilpasnings tiltak (6,4 mill. kroner i 2018).
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13.2.4 Friluftsliv

Fylkesmannens oppgaver innenfor friluftsliv er, forut en å være innsigelsesmyndighet, knyttet
til Skjærgårdstjenesten og til statlig sikrede friluftsområder. Fylkesmannen ivaretar statens
grunneierinteresser på de statlig eide friluftsområdene og statens rettigheter på de sikrede
områdene som staten ikke eier. Oppgavene knyttet til Skjærgårdstjenesten og til de statlig
sikrede friluftslivsområdene overføres til fylkeskommunene fra 2020, som del av region -
reformen .78

Kommunene utarbeider atferdsregler etter friluftsloven §15 som fylkesmannen stadfester.
Som et ledd i redusert statlig styring, vil denne bestemmelsen bli opphevet, jf . Meld St 14
(2014 2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner , og Stortingets
behandling av denne. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har oppgaver knyttet til forvaltningen
av Marka i tråd med markaloven, inkludert å gi tillatelser, legalitetskontroll og klage -
behandling.

Fylkesmannen har også i oppdrag å rådgi og veilede kommunene blant annet med hensyn til
utvikling og gjennomføring av planer som ivaretar friluftsverdier o g allemannsretten.

Fylkeskommunen skal ivareta friluftsliv i plansaker, bidra til motivering av befolkningen til
friluftsliv (blant annet gjennom egne tilskuddsordninger), være talsmann for allemannsretten
og motivator for kommunene innenfor planlegging o g ivaretakelse av grøntstruktur, marka -
områder og andre friluftslivsområder. Fylkeskommunen oppfordrer til og samarbeider med
kommunene og interkommunale friluftsråd om å fremme søknader om sikring av frilufts -
områder til Miljødirektoratet. Fylkeskommunen gir vurdering til Miljødirektoratet til søknader
om nye sikringer av friluftslivsområder , og forvalter statlige tilskuddsordninger til tilrette -
legging og opparbeiding av friluftslivsområder og til friluftslivsaktivitet. Fylkeskommunen
skal også følge opp kommuner og friluftsråd når det gjelder statlig sikrede friluftslivsområder,
herunder koordinere og være pådriver for arbeidet med forvaltningsplaner og tiltaksplaner for
de sikrede områdene.

Kommunens oppgaver innenfor friluftsliv er blant annet fastsett else av lokale forskrifter, opp -
følging av ulovlige tiltak, drift og forvaltning av kommunale friluftsområder og statlig sikrede
friluftslivsområder, innvilgning av tillatelse til avgiftsinnkreving og sperring av områder.

Miljødirektoratet har flere tilsku ddsordninger til friluftsformål (kap. 1420 post 78) som retter
seg mot kommuner, interkommunale friluftsråd, lag og organisasjoner:

Tilskudd til friluftsaktivitet ( 52,5 mill. kroner i 2018 ) . Fylkeskommunene forvalter
deler av ordningen etter retningslinjer fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet fordeler
midler til nasjonale tiltak, mens fylkeskommunene fordeler midler til lokale og
regionale tiltak.
Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn ( 10 mill. kroner i
2018 ) . Miljødirektora tet forvalter ordningen. Ordningen gir kun tilskudd til sentral -
leddet i nasjonale organisasjoner og til organisasjoner som dekker flere fylker.
Fylkeskommunene har ingen rolle i forvaltningen av midlene.
Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområd er ( 44 mill. kroner i 2018 ) . Fylkes -
kommunen forvalter ordningen etter retningslinjer fra direktoratet, der fylkesvise
rammer tildeles basert på innkomne søknader.

78 Jf. Innst. 377 S (2015 2016) og Innst. 385 S (2016 – 2017).
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Kulturdepartementet forvalter følgende ordning:

Spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter som fikk tildelt 19 mill.
kroner i 2017 i forbindelse med fordeling av spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS.
Fylkeskommunen har ingen rolle i forvaltningen av midlene.

13.2.5 Forurensning

Mye av regelverket om forurensning har sitt utspring i EU - /EØS - regelverk. Mange av saks -
områdene har også selvbærende krav i forskrifter etter forurensningsloven. Fylkes mannens
oppgaver er i hovedsak knyttet til oppfølging av nærings virksomhet og arbeid med opp -
rydding i forurenset grunn og sjøbunn. Innhold et i oppgavene er preget av kontroll og
omfatter blant annet konsesjon til utslipp. Fylkesmannen har ansvar for å sette miljøkrav,
gjennom klagesaksbehandling, lovlighetskontroll og tilsyn. Kommunene er myndighet innen -
for store deler av avløpsområdet og p å deler av avfalls området slik som forsøpling. Fylkes -
kommunen har i dag ingen oppgaver innen forurensningsområdet.

13.2.6 Motorferdsel

Reguleringen av motorferdsel i utmark er fastsatt i lov og sentrale forskrifter. Kommunen e
har myndighet til å gi dispensasjo ner og tillatelser på de aller fleste områdene knyttet til
motorferdsel i utmark . Fylkesmannens oppgaver er primært knyttet til veiledning overfor
kommunene og opp følging og kontroll med kommunenes praktisering av motorferdsel -
regelverket, herunder utøve l ovlighetskontroll av dispensasjonsvedtak som fattes. Fylkes -
mannen er også klagemyndighet for vedtak fattet i kommunene.

1 3.3 Utvalgets vurderinger

13.3.1 Generelle vurderinger

Feltet er underlagt et sammensatt lov - og forvaltningssystem med en kompleks fordeling av
kompetanse på tvers av sektororganer og mellom statlige, regionale og lokale beslutnings -
nivåer. I vurderingen av hvilke oppgaver som kan overføres til fylkeskommunen, er det flere
hensyn som må veies opp mot hverandre. Det ene gjelder oppgavens eventuelle lovforankring
og hva konkret som er gjenstand for lovregulering. Er det en art, et prinsipp eller et hensyn
som evt. skal ivaretas på ulik måte – avhengig av regional kontekst? Eller er oppgaven et
nasjonalt hensyn som skal ivaretas likt, og i størst mulig grad uavhengig av regional kontekst?
Det andre gjelder i hvilken grad oppgaveutførelsen bør ses i sammenheng med – og vil
påvirkes av – andre oppgaver hos fylkeskommunen og tema i en regional plan . Utvalgets
hoved tilnærming er – slik Stortingsflertallet har framhevet blant annet i Innst. 377 S (2015
2016) – at fylkesmannens ansvar i utgangspunktet skal være knyttet til tilsyn, kontroll, klage
og beredskap. Dette medfører at forvaltningsoppgaver og ansvar for tilsku ddsordninger i
utgangspunktet bør være et regionalt folkevalgt ansvar. Ansvar for veiledningsoppgaver må
vurderes i det enkelte tilfellet og legges til det organet som har tilgrensende oppgaver.

Oppgavefordelingen mellom fylkesmannen og fylkeskommunen er overlappende på flere
fagområder i klima - og miljøforvaltningen. Å samle oppgaveporteføljen og kompetansen kan
være et poeng i seg selv, både for å bidra til sterkere kompetansemiljøer, gi større effektivitet i
oppgaveløsningen, og for å gjøre ansvarsdelin gen tydeligere og mer forutsigbar for publikum.
Flere oppgaver kan i prinsippet utføres av både fylkesmannen og fylkeskommunen, men valg
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av ansvarlig forvaltningsnivå vil ha implikasjoner for hvilken rolle det andre forvaltnings -
nivået skal ha. Behovet for og gevinstene av å rydde i ansvarsdelingen må tillegges vekt i
vurderingene.

Hvilket geografisk nivå er hensiktsmessig for å ivareta k lima - og miljøoppgavene?
Klima - og miljøoppgavene allerede organisert fylkesvis. En overføring av ansvar fra fylkes -
mann en til fylkeskommunen innebærer ikke endringer i geografisk nivå for oppgavene. Ny
fylkesstruktur vil bidra til å styrke kompetansen og kapasiteten til fylkeskommunene sammen -
liknet med i dag og mer funksjonelle for eksempel verneområdeforvaltning. Det for utsetter
imidlertid mekanismer for å ivareta områder som nødvendigvis må ses i et nasjonalt
perspektiv.

Bør klima - og miljøforvaltningen tilpasses regionale forhold og i større grad under -
legges regionalpolitiske prioriteringer?
Overføring av et større a nsvar til fylkeskommunen innebærer at det kan åpnes opp for
regionale ulikheter i forvaltningen på en del områder i klima - og miljøforvaltningen. På store
deler av klima - og miljøområdet er det allerede i dag en betingelse for god forvaltning at
oppgavene vurderes i en regional kontekst.

Samtidig er mye av klima - og miljøfeltet er underlagt nasjonale og internasjonale føringer.
Handlingsrommet er derfor snevert. Isolert sett taler dette for at store deler av miljøvern -
forvaltningen på regionalt nivå forbli r statlig, jf. retningslinje 5 for oppgavefordelingen. Men
det er ikke nytt for verken kommuner eller fylkeskommuner å forholde seg til tydelige
nasjonale føringer innenfor mange sektorområder. En overføring forutsetter at fylkes -
kommunen må innrette seg e tter streng statlig styring og regulering på flere av fagområdene.
På noen områder vil det ikke være noe regionalt handlingsrom.

Med et tydelig ansvar for og mandat til å ivareta nasjonale og internasjonale verdier, kan
fylkes kommunen bygge opp tilstrekk elig kompetanse og ta det gitte ansvaret. Det kan også
legge til rette for å stimulere til større grad av lokal og regional forståelse og aksept for viktige
miljøpolitiske mål og oppgaver og dermed også for samfunnsutviklingen regionalt.

Bør klima - og mil jøområdet ses i et sektorovergripende perspektiv?
Miljø - og klimautfordringene er sammensatte, sektorovergripende og tverrfaglige.
Realiseringen av mange av klima - og miljømålene er avhengig av at de integreres og ivaretas i
alle sektorer og på alle forva ltningsnivåer. De nasjonale miljømålene, med blant annet
forankring i internasjonale mål og forpliktelser, legger premisser for sektorer som påvirker
areal - og ressursbruken. Dette gjelder områder som samferdsel, næringsutvikling, landbruk,
by - og tettsted sutvikling – områder der fylkeskommunen i dag har et sentralt ansvar. Mange
av de nasjonale klima - og miljømålene realiseres i møtet med øvrig sektorpolitikk og tverr -
sektorielle problemstillinger. Det er behov for avveining mellom ulike hensyn ut fra både den
lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konteksten.

Norsk klima - og miljøpolitikk er forankret gjennom minst 14 ulike lover. Mange av disse har
betydning for hvordan arealer disponeres. Plan - og bygningslovens plansystem er ment å være
en fell es arena for samordning av sektorer og interesser. Det regionale plannivået er den
arenaen som er best egnet for å kartlegge og vurdere statlige sektorinteresser og regionale
hensyn ut fra en brede helhet. Intensjonen med plan - og bygningsloven er nettopp at regionale
planprosesser skal fungere som et felles møtepunkt i forvaltningen, slik at det regionale plan -
nivået danner et felles grunnlag for både statlig, regional og lokal gjennomføring.
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Flere av miljømålene er ikke lovfestet , mens klimamålene nå er l ovfestet i den nye klima -
loven . Utvalget mener det er av avgjørende betydning for politikkområdet at målene inte -
greres i planer for øvrige fylkeskommunale oppgaver som for eksempel samferdsel, kultur -
minner, planlegging og arealforvaltning. Klima og miljø må ses i et sektorovergripende
perspektiv. Ut fra retningslinje 4 for oppgavefordelingen bør området samorganiseres med og
ligge som premiss for øvrige fylkeskommunale oppgaver.

En overføring av et større ansvar på klima - og miljøområdet vil gi potensial for en mer hel -
hetlig tilnærming til regional utviklingspolitikk, og vil også kunne bidra til å styrke hensynet
til klima og miljø i den regionale planleggingen. Avveining mellom ulike hensyn vil i s tørre
grad underlegges politisk vurdering og vekst - vern vurderinger i ett organ med et helhetlig
ansvar. Faglig skjønn vil utøves innenfor rammene av politiske regionale føringer.

Skal klima - og miljømålene være premissgivende for areal - og ressursbruken, mener utvalget
at ivaretakelsen av målene må integreres i planlegging. En overføring av klima - og miljø -
oppgavene styrker kompetansen på områder som må være godt integrert i regional plan -
legging. Fagansvar gir et helt annet grunnlag for både faglig og po litisk ansvarlig håndtering
av saksfeltet.

Overføring av et større ansvar på klima - og miljøområdet vil styrke fylkeskommunen som
veileder og samarbeidspartner for kommunene – både i planleggingen og i enkeltsaker. Det
vil gi et mer helhetlig og integrert perspektiv på veiledning, dialog og samarbeid med
kommunene om klima/miljø – ved å samle ansvaret for planfaglig veiledning og øvrige
ansvarsområder som er gjenstand for dialog mellom kommune og fylkeskommune.

13.3.2 Spesifikke vurdering er

Artsforvaltningen
Ar tsforvaltningen reguleres ut fra artenes spesifikke egenart. Når det gjelder truede arter
("rødliste - arter" som for eksempel de store rovdyrene) handler dette om å sikre at arten
overlever. Når det gjelder fremmede organismer ("svartelistede" arter), er ho vedmålet å
begrense eller utrydde en art. I begge tilfeller gjelder dette uavhengig av regional kontekst og
varierende regionale planer. Artsforvaltningen er underlagt sterke nasjonale reguleringer og
isolert sett taler det for at fylkesmannen fortatt bør ha hovedansvaret på dette området, jf .
retningslinje 5 for oppgavefordelingen. Samtidig skal det presiseres at også fylkeskommuner
(og kommuner) forholder seg til tydelige nasjonale føringer på mange områder. Fylkes -
kommunene kan (som fylkesmannen i dag ) i nnrette seg etter streng statlig styring og
regulering innenfor artsforvaltningen.

Forvaltningen av ulike arter er i dag delt mellom fylkesmannen, fylkeskommunen og
kommunene. En samling av de regionale kompetansemiljøene for artsforvaltning vil kunne
for sterke og forenkle forvaltningen på området og forvaltningen vil kunne se ulike arter bedre
i sammenheng. Det taler for å samle kompetansemiljøene i én regional myndighet. Utvalget
mener det samlede ansvaret kan ligge til fylkeskommunen. Å samle relaterte oppgaver i
samme organ kan redusere dobbeltkompetanse og dobbeltarbeid i forvaltningen og er i tråd
med retningslinje 4 for oppgavefordelingen.

Villreinforvaltning er en oppgave som klart griper over i andre oppgaveområder, som land -
bruk og arealforvaltni ng. For bedre å kunne se slike oppgaver i sammenheng, mener utvalget
at oppgaver som ikke har en kontroll - eller tilsynsfunksjon, bør legges til det regionale folke -
valgte nivået.
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Utvalget mener forvaltningen av rovvilt kan håndteres av et folkevalgt regi onalt organ, men
det fordrer nasjonal styring på området. Med et fylkeskommunalt ansvar må det legges
nasjonale rammer som angir nivå på bestand av rovdyr – nasjonalt og eventuelt per fylke. Det
regionale handlingsrommet ligger da over det statlige minsten ivået og vil i hovedsak være
knyttet til utbredelsesområde. Dette gir rom for avveininger mellom bestand/utbredelse og
næringsinteresser ut fra regionale forutsetninger og muligheter. De regionale rovviltnemndene
bestående av fylkespolitikere, og som nå op pnevnes av Klima - og miljødepartementet etter
forslag fra de berørte fylkeskommunene, vil med dette bli unødvendige.

Å samle den regionale artsforvaltningen vil også innebære en forenkling for kommunene og
andre brukere som i dag må forholde seg til to in stanser. Forvaltningen av trua arter og natur -
typer kan styrkes ved å integreres bedre i regional planlegging og i fylkeskommunenes plan -
faglige veiledning av kommunene. Samtidig må en fylkeskommunal forvaltning på området
foretas innen gitte nasjonale og internasjonale føringer.

Verneområdeforvaltningen
Verneområdeforvaltning bygger på et prinsipp om verneverdier i stedsspesifikke områder,
som må forvaltes ulikt avhengig av geografisk kontekst. Verneområdene i Norge er av ulik
karakter. Det er ikke snakk om forvaltning av en spesifikk art , men om ulike geografiske
områder som "representerer" det sammensatte "norsk natur". Samtidig skal forvaltningen også
ivareta enkeltarter i tråd med bestemmelsene om forvaltningen av disse.

Utvalget mener ansvaret for å utarbeide verneforslag kan ivaretas av regionalt folkevalgt nivå,
både fordi fylkeskommunene har erfaring med å samord ne ulike aktører og interesser, som
regional plan myndighet, og fordi dette er et arbeid som gir rom for regionalt politisk skjønn.
Arbei det har også grenseflater mot regional planlegging og kulturminnefor valtning. Vedtak
om vern ligger i dag til regjering/Storting. Viktig forberedelse til vern gjøres i dag av fylkes -
mannen. Oppgaven med å gjennomføre en prosess fram mot forslag til vern og vedtak av
verne bestemmelser kan med fordel legges til regionalt folkevalgt nivå. Miljødirektoratet/
Klima - og miljødepartementet vil fremdeles ha ansvar for å gi oppdrag om utarbeiding av nye
verneforslag, og staten vil fortsatt beslutte om endelig ver nevedtak. Utvalget mener dermed
staten vil kunne sikre det nasjonale/inter nasjonale perspektivet med hensyn til fordeling av
verne om råder selv om ansvaret for utforming av verneforslag og forvaltningsplaner legges til
fylkeskommunen.

Utvalget mener at nasjonalpark - /verneområdestyrenes forvaltningsansvar bør videreføres. Det
betyr at både fylkeskommunen og berørte kommuner deltar i disse styrene som bør ledes av
fylkeskommunen. Videreføringen av styrene bidrar til at både kommuner og fylkeskommuner
invol veres i styringen av verneområdene. Ansvaret for verneområdene som i dag forvaltes av
fylkesmannen, overføres til fylkeskommunen som forvaltningsmyndighet. Fylkeskommunen
vil dermed også få ansvar for oppfølging, veiledning og rådgivning av nasjonalpark - /v erne -
områdestyrer, og for ansettelse av nasjonalpark - /verneområdeforvaltere som vil fungere som
sekretariat for det enkelte styre, slik som i dag. U tvalget understreker at en fylkeskommunal
forvaltning og styrene må ivareta de nasjonale føringene for de ul ike verneområdene.
Forvaltningsansvaret for verneområder som i dag ligger til kommuner, bør forbli uendret.

Utvalget mener en overføring av ansvaret for verneområdene også kan styrke regional plans
rolle i forvaltningen av tilhørende rand - /hensynssoner omk ring verneområdene. Det vil gjøre
det enklere for eksempel i forvaltningen av utmarksområdene, ved at ivaretakelse av vedtatte
verneverdier kan ses i sammenheng med nærings - , frilufts - og andre bruksinteresser utenfor
verneområdene, og som kan påvirke ivar etakelsen av de vernede områdene. Å samle ansvaret
hos fylkeskommunen kan slik bidra til bedre avveining mellom ulike interesser – på tvers av
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kommunegrenser. Utvalget vektlegger at dette vil kunne gi større forutsigbarhet for
kommuner, innbyggere og nærin gsliv med hensyn til utmarksforvaltningen.

Vannforvaltning
Det er et uttrykt mål at vannforvaltningen i Norge skal være helhetlig og at fokus skal rettes
" der vannet renner " . Ambisjonen om helhetlig vannforvaltning er grunnen til at arbeidet med
vannfors kriften i dag er forankret i regionale planer etter plan - og bygningsloven. Vann -
forvaltning og de nåværende vannforvaltningsplanene omfatter flere samfunnsområder,
herunder naturvern, forurensing, landbruk, klimatilpasning, vannkraft og næringsutvikling.
Forvaltningen berører dermed nødvendigvis flere statlige sektormyndigheter, fylkes -
kommuner, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Det brede perspektivet,
herunder vekst - vern - vurderinger og forvaltningsoverskridende tilnærming, innebærer
samor dning av ulike sektor hensyn.

Dagens organisering av vannforvaltningen medfører at avveininger og skjønnsvurderinger
som er nødvendige for omforent plan for forvaltningen innen vannregionene, underlegges
direkte folkevalgt innflytelse. Samtidig skal de re gionale vannforvaltningsplanene godkjennes
av Klima - og miljødepartementet – noe som sikrer ivaretakelse av de nasjonale målsettingene,
samtidig som det styrker planenes virkning overfor øvrige berørte sektorer.

Utvalget mener regjeringens forslag om å frakoble de regionale vannforvaltningsplanene fra
plan - og bygningsloven, og å flytte ansvaret som regional vannmyndighet fra fylkes -
kommune ne til statlig nivå, er i motstrid til både intensjonen med plan - og bygningsloven som
en samordningslov og målet m ed regionreformen.

Intensjonen med plan - og bygningsloven er at loven skal være en "felles arena for sektorer og
interesser"79 og er slik sett konstruert for å være en felles arena for alle hensyn som er nedfelt
i ulike sektorlover eller forskrifter. Utval get mener det gjennom plansystemet er fullt mulig
for departementene å sikre sitt ansvar for forsyningssikkerhet for elektrisk kraft og sitt ansvar
med å følge opp EUs vanndirektiv. Dagens system med regionale planer etter plan - og
bygningsloven forutsette r at nasjonale myndigheter medvirker i regionale planprosesser,
nettopp for å sikre at nasjonale hensyn (lover, internasjonale forpliktelser etc.) ivaretas i
planene, jf . kapittel 2 3 om regional planlegging. Det finnes også en sterk "sikkerhetsventil" i
in nsigelsesordningen - for å sikre at så skjer. Nesten alle regionale planer i dag ivaretar på
ulike måter nasjonale interesser og hensyn (som ofte har sitt utspring i internasjonale
forpliktelser) – i tillegg til regionale hensyn.

Utvalget ser med bekymrin g på at oppgaver tas ut fra plan - og bygningsloven. Det er nå uklart
hvordan regjeringen ser for seg koblingen mellom et nytt vannforvaltningssystem og
kommunale og regionale planer etter plan - og bygningsloven. Utvalget mener dette er en
svakhet, all den tid måloppnåelsen til vanndirektivet og vannforskriften i stor grad er
avhengig av hvordan kommunene fremover spiller ut sin arealplanmyndighet og generelle
planmyndighet. Faren er i tillegg at man ved å lage mange slike systemer på siden av plan -
systemet, neppe fremmer hensyn som forenkling og effektivitet.

79 NOU 2003: 14, NOU 2001: 7 og Ot.prp. nr. 32 (2007 – 2008).
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Utvalget vil framheve at gjennomførte studier og evalueringer av de regionale vann -
forvaltningsplanprosessene viser positive samordningseffekter.80 De regionale vann -
forvaltningsplanene etter plan - og b ygningsloven har fungert som en arena hvor svært ulike
hensyn og sektormyndigheter møtes, og det på et politikkområde som ikke er blitt sett i
sammenheng tidligere i Norge (påvirkning på vann). Planprosessene har hatt åpenhets - og
involveringskrav knyttet til seg, og aktørene opplever at arbeidet har tilført et mer helhetlig
perspektiv på vannforvaltningen. Det er mye som tyder på at den nye vannforvaltningen har
ført til bedre samordning på tvers av ulike sektormyndigheter – og dermed gitt grunnlag for en
helhetlig politikk for alt som påvirker økologisk status på vann.

Et klart flertall i alle aktørgruppene rapporterer om at vannforvaltningsarbeidet har ført til
informasjons - , erfarings - og kunnskapsdeling, og at arbeidet har ført til utvikling av felles
v irkelighets - og problemforståelse.81 Samtidig er det behov for å styrke dette helhetlige
perspektivet. Utvalget mener dette tilsier videre arbeid innenfor plan - og bygningslovens
helhetsperspektiv, fremfor et snevrere vannmiljøperspektiv gjennom naturmangfo ldloven.
Muligheten til å nå miljømålene for EUs vanndirektiv avhenger i stor grad av kommunenes
generelle planlegging og politikk, spesielt kommunenes arealforvaltning og vann - og avløps -
politikk. Vanndirektivet og vannforskriften understreker i tillegg b ehovet for deltakelse fra
lokale og regionale myndigheter, samt bred deltakelse fra allmennheten.

I behandlingen av regjeringen forslag til regionreform, ba Stortinget om at fylkeskommunene
styrkes som regionale samfunnsutviklere.82 Ekspertutvalget er neds att etter anmodning fra
Stortinget for å vurdere ytterligere nye oppgaver og ansvar til fylkeskommunene som kan
bygge opp om denne rollen. Utvalget finner det dermed underlig at regjeringen samtidig
foreslår en sentralisering av vannregionmyndigheten fra f ylkeskommunalt til statlig nivå. I
høringsnotatet fra KLD sies det at fylkeskommunene " ikke lenger kan pålegges noen formell
rolle i arbeidet ".83

Forslaget er ikke i tråd med signalene som gis i Meld. St. 22 (2015 2016), der regjeringen
under streker at gj ennomføring av nasjonal politikk krever avveininger både på lokalt og
regionalt nivå. Regjeringen sier i meldingen at regional planlegging skal ta tak i sektor -
overskridende utfordringer og oppgaver. Disse skal underlegges politisk avveining og
prioriterin g. Regional planlegging er nettopp ment å tilpasse nasjonal politikk – og de
internasjonale forpliktelsene som er innarbeidet i nasjonal politikk – til lokale og regionale
forhold, gjennom å involvere statlige sektormyndigheter i prosessene.

Klima og klim atilpasning
Klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp er en av de største utfordringene samfunnet
i dag står ovenfor. Det er et komplekst og grenseoverskridende problem der ingen spesifikk
sektor eller aktør har hovedansvaret. Ivaretakelse av klimamålene er der for i all hovedsak et
spørsmål om samordning – og ikke minst avveining – mellom ulike sektorer og interesser.

80 Hanssen, Hov ik og Hundere (2014) Den nye vannforvaltningen – nettverksstyring i skyggen av hierarki,
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 30 (3), 155 - 177. Hovik and Hanssen (2015) The impact of network manage -
ment on multi - level coordination, Public Administration , Vo l. 93, No. 2, 506 – 523. Hanssen, Hovik, Indset og
Klausen (2016) Sammen om vannet? Erfaringer fra vannforvaltningen etter EUs vanndirektiv. Oslo: Norsk
institutt for vannforskning 2016 s.169. NIBR - rapport (22). Sundnes, Hanssen, Barkved, og Langaas (2017)
H elhetlig planlegging i vannregion Glomma. Erfaringer fra planprosessen 2010 - 2016 og innspill til neste plan -
periode. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 s.64. NIVA - rapport (7197).
81 Hanssen, Hovik, Indset og Klausen (2016) og Sundnes, Hanssen, Bar kved, og Langaas (2017).
82 Jf. Innst. 377 S (2015 - 2016) og Innst. 385 S (2016 – 2017).
83 KLD 2017. Høringsnotat - Forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften, datert 5.10.2017.
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Når politiske avklaringer mellom sektorinteresser ikke gjøres nasjonalt, skyves ansvaret for
samordning og avveining ned til regionalt og lokalt n ivå.

Kommuner og fylkeskommuner har et sentralt ansvar på klimaområdet. Samtidig er de ikke
bedt om å ta ansvar og fastsette tydelige mål med hensyn til for eksempel reduksjon av klima -
gassutslipp. Fylkesmannens ansvar på klimaområdet er ikke lovregulert. Det er også et hensyn
som er vanskelig å regulere i lov.

Med den nye klimaloven er Norges klimamål for 2030 og 2050 lovfestet, og ifølge loven skal
regjeringen rapportere årlig til Stortinget om blant annet utvikling i klimagassutslipp og
utslippsfremskrivninger. Lovforslaget er en nyskapning i norsk rett. Det lovfester at Norge
skal red usere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlikne t med 1990. For
2050 er målet en reduksjon av klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i forhold til 1990.
Utvalget mener gjennomføringen av målsettingene i klimaloven vanskelig kan nås uten et
styrket regionalt apparat som gis et tydeligere mandat og oppdrag i oppfølgingen av loven.

Utvalget mener både gjennomføringen av klimaloven og hensynet til klimatilpasning må være
en integrert del av regional planlegging. I dag søker både fylkeskommu nen og fylkesmannen
å initiere samarbeid og samordnet innsats for klima og klimatilpasning i det enkelte fylke.
Utvalget mener en tydeliggjøring av fylkeskommunenes ansvar på klimaområdet, blant annet
som ledd i rollen som regional planmyndighet og veilede r overfor kommunene, vil styrke
klimaarbeidet. Gjennomgående integrering av klimaperspektivet i kommunal og regional
plan legging er avgjørende for lokal og regional utslippsreduksjon og lokalsamfunnenes
tilpasning til klimaendringer. Med mer forpliktende regionale planer, jf . kap ittel 2 3 , vil
regionale areal - og transportplaner styrkes som virkemiddel for implementering av klima -
loven. Dette forutsetter imidlertid at det sendes tydelige signaler og forventninger fra staten
om dette.

Rapporteringskravet ti l Stortinget vil gi behov for tydeliggjøring av klimakonsekvenser av
tiltak og prioriteringer også lokalt og regionalt. Tallfesting kan i seg selv bidra til større
bevisstgjøring og helhetlig integrering av klimamålene i kommunal og fylkeskommunal
virksomh et. Det vil også bli behov for overvåkning av utviklingen gjennom rapporterings -
rutiner. Fylkeskommunene kan tenkes å få en rolle i å overvåke utviklingen i fylket i forhold
til klimamålene.

Gitt eksisterende og forventede alvorlige konsekvenser av klimae ndringer er det særlig viktig
med effektiv forvaltning og rådgivning på dette området. Det er minst åtte etater på sentralt
nivå som har delansvar, mens det på regionalt nivå er delt ansvar mellom fylkesmannen og
fylkeskommunen. Å samle veiledningsoppgaven e til fylkeskommunen kan bidra til mer
helhetlig veiledning overfor kommunene, og at klimatilpasning blir bedre integrert i
kommunenes plan - og utviklingsarbeid.

Kommunene har et stort behov for å hente inn ekspertkunnskap som er relevant i planarbeidet
(g eotekniske undersøkelser, kartlegging av biomangfold, hydrologiske undersøkelser, limno -
logiske undersøkelser). Kommunene trenger å styrke sin bestillerkompetanse innenfor disse
områdene, i og med at de sjelden har slik kompetanse innenfor sin organisasjon . Utvalget
mener fylkeskommunens veiledningsrolle bør videreutvikles med hensyn til å kunne støtte
kommunene i deres klimaarbeid.

Utvalget mener fylkeskommunen også bør tilføres økonomiske virkemidler på klimaområdet.
Miljødirektoratets tilskuddsordninger rettet mot kommunene bør overføres til fylkes -
kommunen. Det kan gi bedre forvaltning om ordningene samordnes med lokalt og regionalt
planarbeid på klimaområdet.
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Friluftsliv
Ivaretakelse av og tilrettelegging for friluftsinteressene forutsetter lokal kunnskap og
differensiert tilnærming. Fylkeskommunen har allerede en sentral rolle innen friluftsområdet
som blir ytterligere styrket ved overføring av ansvar for Skjærgårdtjenesten og statlig sikrede
friluftsområder. Fylkeskommunen har et veilednings - og oppfølgingsansvar overfor både
kommuner og organisasjoner, og forvalter tilskuddsmidler på området. Utvalget ser ikke hen -
sikten med at både fylkeskommune og fylkesmann veileder og følger opp kommunene med
hensyn til friluftsliv og ivaretakelse gjennom pla nlegging. Fylkeskommunene har et generelt
planfaglig veiledningsansvar overfor kommunene, og friluftsliv blir et naturlig element i dette
arbeidet. Utvalget mener de regionale friluftsoppgavene bør samles hos fylkes kommunen.

Ulike tilskuddsordninger bør ses i sammenheng ut fra lokale og regionale forutsetninger og
behov. Utvalget mener ovenfor nevnte ordninger bør overføres til fylkeskommunene i sin
helhet. Dette vil gi fylkeskommunene et større ansvar for hele friluftsfeltet. En overføring i
form av økt rammetilskudd vil gi mulighet til selv å vurdere kriterier for tildeling og videre
styrke samordning av midler og tiltak innen friluftsliv, idrett og folkehelse.

Forurensing
Forurensing reguleres ut fra stoffenes spesifikke egenart. Det er hensynet til ut slippenes
skadevirkning som styrer lovgivningen. Dette er et hensyn som skal gjelde uavhengig av
regional kontekst og regionale planer. Det er hensyn som ikke påvirker fylkeskommunenes
evne og mulighet til å utøve sin samfunnsutviklerrolle. Utvalget mener derfor det er gode
grunner for at fylkesmannen fortsatt skal ha hovedansvaret på dette området.

Motorferdsel
Etter utvalgets vurdering bør veiledning og rådgivning av kommunene på dette feltet legges til
fylkeskommunen. Området bør ses i nær sammenheng med blant annet artsforvalting, verne -
områdeforvalting og ivaretakelse av andre friluftsinteresser. Veiledning på dette området bør
også ses i sammenheng med fylkeskommunenes ansvar for planfaglig veiledning av
kommunene. Fylkesmannen opprettholder sitt ansva r som klageorgan på området.

13.4 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår å overføre fylkesmannens ansvar innen naturforvaltning (artsforvaltning og
verneområdeforvaltning), friluftsliv og klima/klimatilpasning i sin helhet til fylkeskommunen.
Fylkesmannens innsig elsesmyndighet knyttet til sektoransvaret overføres til fylkes kommune -
ne. Relevante tilskuddsordninger som i dag forvaltes av Miljødirektoratet foreslås også over -
ført til fylkeskommunen. Veiledningsansvar overfor kommunene med hensyn til motorferdsel
i u tmark foreslås overført til fylkeskommunen.

Utvalget mener det vil være relevant å gi fylkeskommunene et regional samordningsansvar på
klimaområdet i oppfølgingen av den nye klimaloven.

Klage, kontroll og tilsynsoppgaver innenfor disse områdene overføres ikke og bør fortsatt
ivaretas av fylkesmannen. Utvalget mener det ikke er aktuelt å overføre ansvar på
forurensningsområdet til fylkeskommunen.

Utvalget mener den foreslåtte overføring en av ansvar til fylkeskommunene medfører behov
for et tonivå - innsigels esinstitutt. Miljødirektoratet bør gis innsigelsesmyndighet på fag -
områdene som overføres – etter modell av hva Riksantikvaren har på kulturminneområdet.
Utvalget mener også at Miljødirektoratet bør etablere seg som en faglig og aktiv støttespiller
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overfor fylkeskommunene med hensyn til kompetanse, rådgivning og andre støttefunksjoner –
slik Riksantikvaren i dag fungerer på kulturminneområdet.

14 Ressursforvaltning
Ressursforvaltning handler om muligheten for å utnytte naturressurser for næringsutvikling.
Sam tidig handler det om forvaltning av fornybare naturverdier i et bærekraftig perspektiv – og
ivaretakelse av ikke - fornybare naturressurser i tråd med nasjonale mål om bevaring. I ressurs -
forvaltningen avveies målene og ønskene om vekst og vern i en lokal o g regional kontekst.

Vurdering av spørsmålet om utnytting av naturressurser til næringsformål innebærer å belyse
og vurdere ulike hensyn, verdier og konsekvenser opp mot hverandre – innenfor rammene av
nasjonale mål, lokale og regionale forutsetninger og økonomisk lønnsomhet. Myndighet til å
vurdere og avgjøre spørsmålet om konsesjon til utnytting av ulike naturressurser er i dag lagt
til ulike direktorater. Direktoratene innehar ulik fagspesifikk kompetanse og erfaring som
legges til grunn for konsesjonsb ehandlingen. Det fattes ofte vedtak etter ulike lovverk i
tilknytning til en konsesjon. Ansvar for kontroll og tilsyn overfor konsesjonsinnehaver ligger
til de samme organene. Ressursforvaltningen er i ulik grad underlagt plan - og bygningsloven.

Utvalget har vurdert områdene akvakultur, mineralutvinning og utbygging av kraft ressurser
og vurdert oppgavefordelingen generelt og fylkeskommunenes rolle på disse områdene.

14.1 Oppgavefordelingen og forvaltningssystemet

14.1.1 Akvakultur

Akvakultur for laks, ørret og regnbueørret og for vannlevende planter (tare) omfattes av akva -
kulturloven av 17. juni 2005. Fylkeskommunene har siden 2010 hatt ansvar for å koordinere
behandlingen av akvakultursøknader for laks, ørret og regnbueørret og fa tte vedtak etter akva -
kulturloven i spørsmålet om konsesjon. Fylkeskommunene fikk samtidig ansvaret for å
fremme innsigelser på vegne av havbruksinteresser i kommunale kystsoneplanprosesser og
ansvaret for de vurderinger som gjøres i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.
Behandlingen av akvakultursøknader koordineres av fylkeskommunene, men involverer også
kommunene, Mattilsynet, fylkesmannen, NVE, Fiskeridirektoratet og Kystverket, som alle
har vedtaksmyndighet i disse sakene:

Kommunen avklarer om tiltaket er i henhold kommunens arealplan og legger
søknaden ut til offentlig ettersyn
Kystverket vurderer tiltaket etter havne - og farvannsloven
Mattilsynet vurderer tiltaket etter matloven (og dyrevelferdsloven hvis tiltaket for
eksempel kan berøre et eksisterende fiskeoppdrettsanlegg)
Fylkesmannen vurderer søknaden etter forurensingsloven og naturmangfoldloven
Fiskeridirektoratet vurderer om tiltaket berører eksisterende fiskerivirksomhet
NVE vurderer tiltaket etter vannressursloven dersom det kreve s uttak av ferskvann

I all hovedsak behandler sektoretatene akvakultursøknaden parallelt. Etter forskrift om sam -
ordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader skal søknadene som hovedregel
behandles innen 22 uker. En forutsetning for denne ti dsambisjonen er at kommunal planstatus
skal være avklart før søknaden sendes sektoretatene, og at den åpner for lokalisering av akva -
kultur som omsøkt. Videre sendes søknadene til kommunene for kunngjøring, utleggelse og
offentlig høring parallelt med at s ektoretatene mottar saken. De fleste statlige sektor myndig -
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hetene vil likevel ønske å se de kommunale uttalelsene i saken før de fatter vedtak. Fylkes -
kommunen vurderer søknaden og alle innkomne vedtak og innspill og gjør vedtak om å
innvilge eller avslå søknaden. Prosedyren medfører at hver enkelt myndighet vurderer den
enkelte søknad ut fra eget regelverk og innvilgning av søknad forutsetter positive vedtak etter
de enkelte sektorlovene – i tillegg til avklart arealstatus med hensyn til kommuneplan. Figu r
1 4 .1 viser forvaltningsregimet for behandling av søknader om akvakultur for laks, ørret og
regnbueørret og der tidsfrister i ulike faser synliggjøres.

Figur 1 4.1 D agens forvaltningsregime for akvakultur med laks, ørret og regnbue -
ørret 84

84 NFD Arbeidsgrupperapport - Prosjekt effektivisering av saksbehandling av akvakultursøknader (2017)
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Når det gjelder akvaku ltur med tare, utfører i dag Nærings - og fiskeridepartementet (NFD) de
oppgaver fylkeskommunen har innen fiskeoppdrett. Departementet har nylig hatt forslag om
endring i oppgavefordelingen på området på høring.85 NFD foreslår at ansvaret for å behandle
søknader og beslutte om tillatelse til akvakultur med tare overføres fra departementet til
fylkeskommunene. Fylkeskommunene blir da koordinerende og besluttende myndighet også i
disse sakene.

I 2015 ble det vedtatt et nytt forvaltningsregime for justering av produksjonskapasitet der et
sentralt element er inndeling av kysten i produksjonsområder.86 Kysten er nå delt inn i 13
produksjonsområder. Produksjonsområdene skal fungere som geografiske enheter for reguler -
ing a v produksjonskapasiteten på konsesjons/tillatelsesnivå. Det er innført en handlingsregel
der miljøstatusen i produksjonsområdene avgjør om næringens produksjonskapasitet skal
endres eller ikke. Det er lakselus som benyttes som indikator i første omgang.

E ndringer i ansvarsdeling og myndighet har blitt prøvd ut og vurdert
Utfordringen i behandlingen av søknader om akvakultur for fiskeoppdrett er at den skal
behandles etter mange sektorlover og plan - og bygningsloven og der myndigheten til å fatte
vedtak ett er de ulike lovverkene ligger til ulike organer i forvaltningen. Tidsbruken og
"brukervennligheten" i søknadsbehandlingen har lenge vært en utfordring – som blant annet
har medført utforming av forskrift som fastsetter spesifikke tidsfrister i prosessen. U like
alternative forvaltningsmodeller er også prøvd ut og vurdert.

I perioden 2002 2006 ble Fiskeridirektoratets region Trøndelag delegert myndighet til å
behandle og fatte vedtak i såkalte "kurante saker" om etablering og utvidelse av akvakultur -
lokalite ter for blant annet oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. I tillegg til å fatte vedtak
med hjemmel i akvakulturlovgivningen, ble regionkontoret i Trøndelag altså gitt fullmakt til å
fatte vedtak også etter forurensningsloven, matlovgivningen, dyrevernlo ven, havne - og
farvannsloven. De klart viktigste positive effektene ved Trøndelagsmodellen var raskere
saksgang og mer samlede vurderinger.87 Saksbehandlingstiden ble vesentlig kortere for de
sakene som Trøndelagsforsøket omfattet. Samordningen av saksbehan dlingsprosessen i
forsøket ble generelt oppfattet som svært positiv av brukerne. De opplevde at kontakten med
saksbehandlerne ble bedre og de ga uttrykk for å møte en mer helhetlig og effektiv stat.88

Direktorater erfarte at deres fagkompetanse og vurder inger likevel var nødvendige i søknads -
behandlingen og at ordningen dermed ikke medførte en effektivisering sett fra deres ståsted.89

Direktoratene ser det også som uhensiktsmessig og vanskelig i praksis å skulle skille mellom
kurante og ukurante saker. Den såkalte "Trøndelagsmodellen" har i forbindelse med region -
reformen blitt vurdert innført for fylkeskommunene.90 Arbeidsgruppa foreslo ikke å gå videre

85 Jf. høringsbrev om endringer av forskrift av 22. desember 2004 om akvakultur for andre arter enn laks, ørret
og regnbueørret – akvakultur med vannlevende planter datert 07.09.17.
86 Meld. St. 16 (2014 2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse - og ørretoppdrett, og
Innst. 361 S (2014 2015).
87 Yttredal, Tangen og Moen Ouff (2008) En sammenligning av tre modeller for å effektivisere beha ndlingen av
akvakultursøknader. Arbeidsrapport nr. 230. Møreforsking.
88 Fiskeridirektoratet (2006) Ny forvaltningsmodell havbruk . Intern evalueringsrapport av Trøndelagsmodellen
prosjektorganisert i region Trøndelag 2001 - 2006 . Yttredal, Tangen og Moen Ouff (2008).
89 Arbeidsgrupperapport - Prosjekteffektivisering av saksbehandling av akvakultursøknader. Endelig rapport
datert 18/1/2017. Interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av nærings - og fiskeridepartementet.
90 Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Samferdselsdepartementet, Kommunal - og
moderniseringsdepartementet, Olje - og energidepartementet, Klima - og miljødepartementet, Landbruks - og
matdepartementet, Helse - og omsorgsdepartementet og Nærings - og fiskeridepartementet.
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med forslaget om å overføre myndighet fra sektormyndighetene til fylkeskommunene i
kurante saker, men for eslo andre effektiviserende tiltak.

I Prop. 84 S (2016 2017) konkluderte NFD med at delegering av myndighet i kurante saker
mest sannsynlig ikke ville gi noen effektiviseringsgevinst. Departementet sier at sektor -
myndighetene vil måtte bruke nesten like m ye ressurser på å vurdere om saken er kurant, som
de gjør ved en ordinær saksbehandling. Når fylkeskommunene i tillegg skal være saks -
behandler, blir det potensielt en økt ressursbruk i behandlingen av sakene. NFD sier videre at
akvakulturnæringa i dag er ei stor næring, med stor produksjon på lokalitetane og med ein
omfattande teknisk infrastruktur rundt seg. Mange av vurderingane er komplekse og krev god
fagleg innsikt på ei rekkje område. Dette taler for å ta vare på kompetanse n som allereie ligg
hos sektorstyresmaktene.

14.1.2 Mineralutvinning

Mineralutvinning er regulert av konsesjon etter mineralloven , planavklaring etter plan - og
bygningsloven , oftest reguleringsplan, og bestemmelser i eller vedtak etter forurensnings -
loven . Drifts konsesjon etter mineralloven erstatter ikke nødvendige tillatelser etter annet
lovverk. Lokalisering og rammer for mineraluttak avklares gjennom kommuneplanens
arealdel og reguleringsplan. Avklaring etter plan - og bygningsloven er en forutsetning for
drift skonsesjon. Det er opp til tiltakshaver å sørge for at alle nødvendige tillatelser er på plass.

Direktoratet for mineralforvaltning (D MF ) har et faglig overordnet nasjonalt ansvar for
mineralnæringen, gjennom forvaltning og oppfølging av minerallovens best emmelser om
leting, utvinning, drift, avslutning og tilsyn, herunder pålegg om sikring og om økonomisk
sikkerhetsstillelse for opprydding og gjennomføring av sikringstiltak. DMF ble opprettet i
1986 blant annet for å samle kompetansen på ett sted for å ska pe et fagmiljø av kritisk
størrelse som kunne sikre at saksbehandlingen holdt tilstrekkelig høy kvalitet.

D MF tildeler undersøkelsesrett og tillatelse til prøveuttak, utvinningsrett og driftskonsesjoner
etter mineralloven. Tildeling av driftstillatelser til mineralvirksomhet (konsesjonsbehandling)
er en av DMFs hovedoppgaver, der hensyn til miljø, sikkerhet og bergfaglig utvinning av
mineralforekomster inngår. DMF vurderer om prosjektet fremstår som gjennomførbart
økonomisk, om det legges opp til en bergm essig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig
kompetanse for drift av forekomsten. DMF setter vilkår i forbindelse med konsesjonen.
Eventuelle vilkår kan berøre forholdet mellom et selskap som søker konsesjon og andre
selskaper i samme konsern. Vilk år kan tenkes å få virkning utenfor det området der mineral -
uttaket finner sted, for eksempel ved at deponering av skrotstein foregår utenfor konsesjons -
området.

I reguleringsplanen avklares blant annet uttakets størrelse, eventuelle krav om skjerming fra
støy og innsyn , tiltak i randsonen, adkomst/transport, istandsetting og etterbruk.

DMF f øre r tilsyn med at undersøkelser og uttak av mineralske ressurser gjennomføres
forsvarlig og i tråd med godkjente planer, samt påse r at sikrings - og oppryddingsplikten blir
oppfylt.91 Som fagmyndighet i mineralsaker, skal DMF også bidra til at mineralressurser blir
ivaretatt i plan - og utbyggingssammenheng.

91 Nærings - og fiskeridepartementets tildelingsbrev til Direktoratet for mineralforvaltning (2017).
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Omfanget av saker om driftskonsesjon har økt de siste årene. DMF mottok fem nye drifts -
konsesjonssaker i 2010, men s det var 103 nye saker i 2016. Direktoratet hadde 19 årsverk i
2013, mens det har økt til 34,8 årsverk i 2016.92

14.1.3 Kraftutbygging

Olje - og energidepartementet har det overordnede ansvaret for kraftforsyningen i landet.
N orsk vassdrags - og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte landets vann - og
energi ressurser og skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å
håndtere flom - og skredfare. Utbygging av kraftressurser reguleres etter ulike lovverk alt etter
type og størrelse på utbyggingene: vannressursloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven
og plan - og bygningsloven. NVE og kommunene er delegert myndighet til å fatte vedtak om
konsesjon til kraftutbygging. Konsesjon til utbygging av stor vannkraft (over 10 MW) vedtas
av Kongen i statsråd.

I 2010 fikk fyl keskommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk
under 1 MW , men der NVE gjorde det forberedende arbeidet og skrev innstilling til fylkes -
kommunen. Fra 1. januar 2018 er myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk
med inntil 1 MW overført til kommunene. Også ansvar for saksforberedende arbeid legges nå
til kommunene.93

Tabell 14.1 Oversikt over vedtaksmyndighet og lovverk etter type kraftutbygging

Sakstype
Myndighet til å
fatte vedtak Beh andles etter følgende lovverk

Stor vannkraft
Kongen i statsråd Vannressursloven og vassdragsreguleringsloven

Småkraftverk
(1 - 10 MW) NVE

Vannressursloven og vassdragsregulerings - loven
(dersom det innebærer regulering av vassdrag)

Mini - og mikrokraftver k
(<1 MW) Kommunen Vannressursloven

Vannkraft uten
konsesjonsplikt Kommunen Plan - og bygningsloven (reguleringsplan)

Vindkraft (opptil 1 MW og
inntil fem turbiner)94 Kommunen Plan - og bygningsloven (reguleringsplan)

Vindkraft (over 1 MW) NVE Energiloven95

Anlegg for vindkraft og vannkraft som krever konsesjon etter energiloven, vannressursloven
eller vassdragsreguleringsloven, ble med ny plan - og bygningslov i 2009 fritatt fra

92 Direktoratet for mineralforvaltnings årsrapport 2016.
93 Jf. endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 og Prop. 97 L (2016 2017 ) Endringer i vannressursloven og jordlova
(konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet). Vedtatt ved kgl. res. 15.12.2017.
Kommunens myndighet er avgrenset mot de sakene som berører vernede vassdrag og nasjonale laksevassdrag og
saker der flere prosjekter bør ses i sammenheng, der flere kommuner er involvert eller der det er alternative
prosjekter som konkurrerer om ressursutnyttelsen.
94 Fra 1. januar 2015 ble det fastsatt i energilovforskriften at vindkraftverk opptil 1 MW og med inntil fem vind -
turbiner, ikke er konsesjonspliktige etter energiloven. Disse anleggene behandles derfor av kommunen etter
bestemmelsene i plan - og bygningsloven.
95 Vindkraftverk må også avklares i henhold til andre lovverk som for eksempel kulturmin neloven, forurensn -
ings loven og naturmangfoldloven.
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reguleringsplikt etter plan - og bygningsloven. Vedtak om konsesjon etter vannressursloven,
vassdragsreguleringsloven eller energiloven forutsetter dermed ikke egen planbehandling for
endring av arealstatus. Anlegg i strid med arealplan krever dispensasjon.96 Transmisjons - og
regionalnettsanlegg, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever
anleggs konsesjon etter energiloven er også unntatt fra plan - og bygningsloven. Kun
bestemmelsene om konsekvensutredning (pbl kap. 14) og om stedfestet informasjon (pbl kap.
2) gjelder for slike anlegg. Mindre anlegg som ikke er konsesjonspliktig behandles av
kommunen etter plan - og bygningsloven.

Boks 14.1 Det viktigste lovverket på feltet

Vannressursloven skal sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann.
Loven inneholder blant annet bestemmelser om konsesjon til vassdragstiltak (innhold i konsesjonssøknad,
saksutredninger, offentliggjøring av søknader og innsigelse, krit erier og vilkår for konsesjon), bestemmelser
om fellestiltak og bestemmelser om verning av vassdrag.

Vassdragsreguleringsloven gjelder for anlegg eller tiltak til regulering av et vassdrags vannføring, eller anlegg
eller arbeider til økning av vannføring ved overføring av vann og pumping av vann til høyereliggende
magasiner. Loven inneholder bestemmelser om konsesjon for vassdrags regulering er som foretas for å øke
produksjonen av elektrisk energi.

Energiloven skal sikre at produksjon, omforming, overfør ing, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår
på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir
berørt.

For å ivareta muligheten til å komme med innsigelser som kommuner og statlige fageta ter
tidligere hadde til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi - og vassdrags -
lovgivningen om innsigelse. Kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og statlige fagetater
har rett til å fremme innsigelse dersom konsesjonssøknaden kommer i konflik t med nasjonale
eller regionale hensyn. Høringsinstanser som både har innsigelses - og klagerett, skal velge
innsigelse før vedtak. Bruk av klage er normalt aktuelt der en er uenig i vedtaket. En inn -
sigelse som ikke blir imøtekommet eller trukket, fører ti l at saken etter behandling i NVE skal
behandles av Olje - og energidepartementet. En undersøkelse fra 2013 viste at e n stor andel av
sakene ble påklaget: 84 prosent av vindkraftsakene og en tredel av småkraftsakene.97

NVE har fra 2014 etablert saksbehandlingsrutiner for småkraftverk, der søknader i langt større
grad blir behandlet i pakker innenfor avgrensede geografiske områder. NVE ferdigbehandlet
totalt 165 søknader som konsesjon til småkraftverk i 2016. I 2014 var tallet 200 søknader.98

Økt k raftproduksjon krever økte investeringer i nettet. Utbygging av nett kan være forbundet
med store investeringskostnader og negative konsekvenser for natur, miljø og andre areal -
interesser. Gjennom konsesjonsbehandlingen blir forholdet mellom nett, forbruk og produk -
sjon koordinert. Behandling av nye produksjonsanlegg omfatter vurderinger av hvilke
investeringer i nettet dette tiltaket sammen med eventuelle andre tiltak i regionen, kan utløse.
Selv mindre produksjonsanlegg som småkraft kan utløse krav om til tak i alle nettnivåer helt
opp til transmisjonsnettet.

96 Kraftledninger er i sin helhet unntatt pl an - og bygningsloven .
97 Dokument 3:5 (2013 2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i konsesjonsbehandlingen av
fornybar energi.
98 NVEs årsrapport 2016.
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Kraftfylkas vurderinger
En nylig gjennomført undersøkelse99 i regi av Kraftfylka100 vurderer tre forhold som kan
styrke fylkeskommunen e s rolle og innflytelse i konsesjonsprosessene:

Tettere samarbeid me d fylkesmannen om miljøoppgaver . Blant kraftfylkene er det ulike syn
på hvor formålstjenlig det er å overføre miljøoppgaver fra fylkesmannen til fylkeskommunen,
blant annet i lys av at fylkesmannens oppgaver kjennetegnes ved at nasjonale standarder s kal
op prettholdes. Det pekes på at et alternativ kan være tettere samarbeid om utarbeidelse av
regional e planer og konkrete samarbeidsavtaler knyttet til forvaltningsoppgaver. Det reduserer
behovet for å doble kompetansen i forvaltningen, ettersom fylkesmannen m å ha kompetanse
for å føre tilsyn. Alternativet vil være å flytte konsesjonsmyndigheten til fylkeskommunen,
men la fylkesmannen stå for den miljøfaglige utredningen.

Overføring av konsesjonsmyndighet for mindre kraftproduksjon. Kraftfylka mener at
vurderin g av konsesjonsspørsmålet i mange mindre kraftprosjekter ofte krever lokal skjønns -
utøvelse, noe som kan brukes som argument for å flytte konsesjonsmyndigheten for småkraft
(1 - 10 MW) med hovedsakelig regionale implikasjoner til fylkeskommunene. En slik myn dig -
hets overføring uten overføring av den nødvendige kompetansen for å vurdere kraftprosjektene
representerer i liten grad en reell myndighetsoverføring (dvs. kun overføring av konsesjons -
myndighet mens NVE utfører saksbehandling, jf. hvordan arbeidsdelin gen har vært ved
anlegg mindre enn 1 MW). En overføring av den nødvendige kompetansen fra statlig (NVE)
til regionalt nivå vil derfor kreve opprettelse av regionale kompetansemiljøer i alle fylker, noe
som kan utfordre kravet om effektivitet i konsesjonsbe handlingen.

Styrking av de regionale planene. Kraftfylka framhever at økt involvering fra andre aktører
(særlig statlige) i utarbeidelsen av de regionale planene kan gi planene økt tyngde og bidra til
å synliggjøre eventuelle motstridende interesser på et tidlig stadium og dermed sikre raskere
konsesjonsprosess. Forsterket og mer forpliktende regional planlegging ses som et relevant
alternativ til overføring av konsesjonsmyndighet, ved at fylkeskommunens politiske helhet -
lige vurderinger i større grad kan l egge rammer for konsesjonsbehandlingen.

14.2 Regional planleggings rolle i ressursforvaltningen

Det er etablert nasjonale retningslinjer for små vannkraftverk til bruk for utarbeidelse av
regionale planer og i NVEs konsesjonsbehandling101 og retningslinjer for planlegging og
lokalisering av vindkraftanlegg102. Regionale planer skal utformes i tråd med gjeldende
nasjonale retningslinjer. Det er utformet en veileder om plan - og bygningsloven og uttak av
mineralske forekomster.103 Ny veileder for planlegging og rundskriv om lovgrunnlaget som
gjelder planlegging i kystnære områder er under utarbeiding.

99 THEMA (2017) Regional energiplanlegging. På oppdrag fra Samarbeidande kraftfylke. THEMA - rapport
2017 - 28.
100 Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) er en interesseforening for fylkeskommunene Hedmark, Oppland,
Telemark, Aust - Agder, Vest - Agder, Rogalan d, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nord - Trøndelag, Nordland og
Troms.
101 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/retningslinjer - for - sma - vannkraftverk -
komplett.pdf (fra 2007)
102 https://www.nve.no/media/2419/retningslinjer - for - planlegging - og - lokalisering - av - vindkraftanlegg.pdf (fra
2007)
103 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/2011/vedlegg/veiledninger/mineralske_forekomster/
temaveileder_mineral.pdf (fra 2011)
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Kystsoneplanlegging
Både fylkeskommuner og kommuner (ofte i interkommunalt samarbeid) har mulighet for å
utforme kystsoneplaner som setter rammer f or bruk og vern av arealer og ressurser i kystnære
områder. Ifølge Fiskeridirektoratets oversikt hadde om lag 270 kommuner en gjeldende plan
for kystsonen per 31.12.2015.104 Fiskeridirektoratet har som uttalt mål at regionkontorene i
etaten skal delta aktivt og konstruktivt i de kommunale planprosessene.

Regionale planer og interkommunale planer har den store fordelen at man kan se større deler
av kystsonen i sammenheng, og dermed oppnå en større helhet i arealdisponeringen. Det
bidrar også til å samle kompe tansemiljøer og dermed til at det kan tilføres mer kunnskap i
planleggingsprosessene. Staten deltar i den kommunale planleggingen dersom statlige
interesser er involvert, for eksempel forsvarsinteresser eller fiskeriinteresser.

En forutsetning for lokalit etsetablering er at kommunene har satt av areal til akvakultur i sine
arealplaner. Kommunene står altså fritt til å planlegge områdene, men kan ikke stille vilkår
om tekniske løsninger eller drift. Fylkeskommunene kan imidlertid fremme innsigelse mot
kommu neplaner som ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensyn til akvakultur.

Kommunen skal i forbindelse med konsekvensutredningen for kommuneplanens arealdel
vurdere om nye områder for akvakultur kommer i konflikt med hensyn til miljø og samfunn.
Kommunen kan i den forbindelse vurdere hvorvidt arealene skal avsettes til akvakultur også
utfra hensyn som for eksempel boligbebyggelse, andre næringer, vannkvalitet og villaks -
interesser.

Regional planlegging og mineralutvinning
Ivaretagelse av mineralressurser i off entlige planprosesser er avgjørende for økt verdiskaping
i mineralnæringen. I nåværende Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging
stadfestes at planleggingen må synliggjøre mineralressurser av nasjonal og regional
betydning, slik at disse kan ivaretas på en måte som ikke er til hinder for fremtidig verdis -
kaping. For å sikre en god ressursforvaltning og ivaretakelse av mineralforekomstene i areal -
planleggingen , må planmyndigheten ha tilstrekkelig kunnskap om forekomsten og om
potensialet f or fremtidig verdiskaping. Noen fylkeskommuner har egen region - eller fylkes -
geolog som kan bistå fylkeskommunen og kommunene ved slike utfordringer.

Kommunene skal/kan gjennom kommunal planlegging
Sørge for at mineralske ressurser er et tema i overordnet planlegging
Vurdere behov for byggeråstoffer
Vurdere egnede områder for uttak
Unngå båndlegging av registrerte forekomster
Unngå arealbrukskonflikter

Fylkeskommunene kan gjennom regional planlegging se utvikling og forvaltning av mineral -
ressurser i samme nheng i et større geografisk område – og i et langsiktig perspektiv. Flere
kommuner ser behov for planlegging på regionalt nivå på dette området. Regionale planer kan
gi overordnede avveininger mellom bruk og vern og slik skape mer forutsigbare rammer for
utvikling av mineralnæringer. En funksjon er også å se sammenheng mellom massebalanse i
utbyggingsprosjekt og massedeponi. Flere fylkeskommuner har utformet regionale plan for
masseforvaltning eller regional plan med fokus på mineralutvinning.

104 http s://www.fiskeridir.no/Sjoeareal/Kystsoneplanlegging
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Regionale planer for små vann kraft verk og vindkraft
Det var per juni 2013 tre regionale planer utarbeidet for småkraftutbygging, og to var under
utarbeidelse. Seks fylkeskommuner hadde vedtatt vindkraftplaner.105 Situasjonen er tilnærmet
lik i dag.

Riksrevisjonens und ersøkelse fra 2013 viste at flere konsesjonsvedtak ikke ble fattet i tråd
med regional plan, og at dette kan være grunnen til at konsesjonen blir påklaget til
departementet.106 Olje - og energidepartementet opplyser i undersøkelsen at regionale planer
for vi ndkraft og småkraft skal være ett av grunnlagene for NVEs konsesjonsbehandling, men
at det ikke er forutsatt at NVE alltid skal ta hensyn til de regionale planene i sine vedtak.
Departementet mener at regionale planer for vindkraft ikke er faglig gode nok til at de kan
legge avgjørende premisser for vedtak i konsesjonssaker. Denne kunnskapen kommer først
godt nok fram i konsesjonsbehandlingen. Departementet opplyser at det samme i noen grad
gjelder for regionale småkraftplaner. NVE viser til at de regionale vindkraftplanene inngår i
NVEs kunnskapsgrunnlag i konsesjonsbehandlingen, men at planene ikke er førende for
NVEs vedtak. NVE erfarer at det er ulik kvalitet og fokus i de regionale planene, men NVE
mener at de har blitt bedre over tid og etter at de har blitt revidert. NVE erfarer samtidig at
fylkeskommunene ikke alltid følger opp egne planer i vurderinger og vedtak i småkraftsaker.

Olje - og energidepartementet viser til at det i de fylkene som har godkjente planer for vind -
kraft, er det tatt ulike hens yn i utvelgelsen av områder. I noen planer har sammenhengen
mellom vindressurser, nettkapasitet og utpekte områder vært for svak. Dette har gitt planene
varierende kvalitet.107

Flere fylkeskommuner opplever at NVE ikke er tilstrekkelig involvert i arbeidet med
utarbeidelsen av regionale planer og at de i liten grad benyttes i konsesjonsbehandlings -
prosessene. Liten oppmerksomhet og bruk av de regionale planene blant statlige organer kan
føre til at insentivene til å utarbeide disse svekkes, understreker fylk eskommunene.108

Olje - og energidepartementet varsler i den siste energimeldingen109 at de sammen med berørte
departementer vil utarbeide en nasjonal ramme for konsesjons behandling av vindkraft på
land. Nødvendig involvering av lokalt og regionalt folkevalgt n ivå og andre berørte interesser
vil bli avklart som del av arbeidet. En nasjonal ramme skal definere større områder der det
kan ligge til rette for utbygging av vindkraft på land. Det må tas utgangspunkt i en vurdering
av vindressurser, kraftsystemets beho v og nettkapasitet. Dette vil så avstemmes mot andre
viktige miljø - og samfunnshensyn. Regionale vindkraftplaner kan inngå i vurderings -
grunnlaget for nasjonal ramme for vindkraft.

1 4.3 Utvalgets vurderinger

Spørsmålet om utnytting og bruk av naturressurser er knyttet til faglige sektorvurderinger
innenfor en rekke fagområder. Samtidig er det – enten det er i havet eller på land – et spørs -
mål om avveining mellom ulike mål, hensyn og interesser. Beslutninger knyttet til utnytting
av naturressurser må nødvendigvi s ses i et sektorovergripende perspektiv. Avveiningen

105 Dokument 3:5 (2013 2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i konsesjonsbehandlingen av
fornybar energi.
106 Fra Dokument 3:5 (2013 2014) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i kons esjonsbehandlingen av
fornybar energi.
107 Meld. St. 25 (2015 2016) Kraft til endring  — Energipolitikken mot 2030.
108 THEMA (2017) Regional energiplanlegging. På oppdrag fra Samarbeidande kraftfylke. THEMA - rapport
2017 - 28.
109 Meld. St. 25 (2015 2016)
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mellom ulike interesser og hensyn foretas først av alt i tilknytning til spørsmålet om
lokalisering av naturressursbasert næring.

Akvakultur – fiskeoppdrett og tare
Utvalget støtter Nærings - og fisker idepartementets forslag om å overføre til fylkeskommunen
ansvar og myndighet innen akvakultur med tare/vannlevende planter. Saksområdet har en
direkte parallell til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret når det gjelder beslutnings -
prosessen og de part er og myndigheter som er berørte. Overføring av ansvaret vil styrke
fylkeskommunenes kompetanse på området ved at det øker saksmengden på akvakulturfeltet
totalt sett.

Utvalget ser at en samling av de ulike fagmyndighetene som kreves i behandlingen av akv a -
kultursøknader til ett og samme organ, kan være effektiviserende for saksbehandlingen.
Samtidig ser utvalget utfordringer ved å splitte opp det som i dag er en faglig enhet i hvert
enkelt direktorat ut til mange fylkeskommuner. Trøndelagsmodellen innebar en deling
mellom kurante og ikke - kurante saker. Utvalget ser at et slikt skille i praksis vil være vanske -
lig å definere på en enkel måte. En overføring av myndighet innen de ulike sektorområdene
for alle akvakultursaker vil kunne øke administrasjonskostn ade ne . Samlet sett krever konse -
sjonsbehandlingen innen akvakultur god faglig innsikt på en rekke områder og knyttet til en
rekke lovverk. Saksmengden i det enkelte fylke vil vanskelig kunne gi grunnlag for tilstrekke -
lige kompetansemiljøer.

Utvalget fore slår dermed ingen endringer i oppgavefordelingen på dette feltet, utover
endringen som departementet selv nå foreslår om at tillatelse til akvakultur med tare overføres
fra departementet til fylkeskommunene . Forvaltningsmodellene balanserer hensynet til
re gional tilpasning og sektorsamordning, jf. retningslinje 3 og 4 for oppgavefordelingen,
samtidig som fagmiljøer og nasjonale perspektiver kan ivaretas i lys av retningslinje 1 og 5
for oppgavefordelingen.

Utvalget vil framheve at fylkeskommunene gjennom r egional planlegging og oppfølging av
kommunene i kystsoneplanleggingen har mulighet for å bidra til vesentlige avklaringer for
lokalisering av akvakultur i sitt fylke. I og med at arealstatus i henhold til plan må avklares før
det kan innvilges konsesjon, er det i planleggingen de regionale politiske vurderingene først
av alt må inn. Politikken ligger ikke i vurderingene etter de enkelte sektorlovene i det enkelte
direktorat.

Mineralutvinning
Spørsmålet om utvinning av masser eller mineraler er avhengig av at mineralressurser er
kartlagt og at arealene ikke er båndlagt, for eksempel til andre utbyggingsformål. Både
lokaliseringen av mineraluttak og viktige aspekter ved tiltaket som har konsekvenser for
omkringliggende områder, infrastruktur og innbyggere, a vklares gjennom plansystemet.
Beslutning om driftskonsesjon etter mineralloven og eventuell tillatelse etter forurensnings -
loven forutsetter at arealbruken er godkjent etter plan - og bygningsloven. Direktoratet for
mineralforvaltning foretar hovedsakelig b ergfaglige vurderinger og setter tekniske krav til
tiltakshaver. Utvalget ser dette som en mindre aktuell oppgave for fylkeskommunene. Saks -
mengden på området og størrelsen på fagmiljøet i direktoratet vil gjøre det vanskelig å splitte
opp på mange fylker. Utvalget mener derfor at oppgaven med å vurdere og beslutte i spørs -
målet om driftskonsesjon for mineralutvinning bør ivaretas av direktoratet for mineral -
forvaltning og at dette er i tråd med retningslinje 1 og 5 for oppgavefordelingen.
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Kraftutbygging
Fylkeskommunene har siden 2010 hatt ansvar for å fatte vedtak om konsesjon i mini - /mikro -
kraftutbygginger på under 1 MW. Regjeringen har nå vedtatt å overføre dette ansvaret til
kommunene i forbindelse med kommunereformen. Samtidig ser utvalget utbygging a v små -
kraft mellom 1 og 10 MW som mer interessant i et regionalt utviklingsperspektiv. Små kraft -
utbygging er småskala næringsvirksomhet i distrikts - Norge. Samtidig er kraftut bygging ofte
konfliktfylt. NVE har de senere årene prioritert å behandle småkraf t søknader i puljer for å se
et større område under ett, blant annet for bedre å knytte det til nettutbygging/ kapasitet og
sumeffekter for naturverdier. Antall småkraftsøknader har vært høyt en lang periode som
følge av elsertifikatordningen og det har væ rt lang saksbehandlings tid. Samtidig er den store
pågangen av søknader om småkraftutbygging som følge av sertifikatmarkedet nå håndtert av
NVE. Nivået på søknader forventes å legge seg på et stabilt lavere nivå.

Småkraft utgjør et relativt stort bidrag t il samlet kraftproduksjon, samtidig som det represent -
erer inngrep med potensielt større konsekvenser for andre verdier og hensyn. Dermed er det
avgjørende å se ulike søknader i en større regional kontekst – også i relasjon til andre sektor -
oppgaver som li gger til fylkeskommunene – som infrastruktur og næringsutvikling.

Spørsmålet om utbygging av vindkraft er konfliktfylt, saksbehandlingstiden er lang og
avgjørelsene blir i stor grad påklaget. I lys av denne situasjonen, stiller utvalget seg spørrende
til NVEs manglende deltakelse og bidrag i regionale planprosesser om vindkraft (og også
småkraft). Regionale overordnede avklaringer og avveininger mellom ulike hensyn og
interesser i området kunne bidratt til å redusere konfliktnivået i den enkelte sak. Fremf or å
kritisere kvaliteten på de eksisterende planene, jf. funnene i Riksrevisjonens undersøkelse,
burde NVE og OED understreket viktigheten av slike planer og bidratt med sin fagkompe -
tanse i planprosessene slik at det kan bli et relevant grunnlag for kons esjonsbehandlingen.

Utvalget ser det som uheldig at OED nå vil utarbeide en nasjonal ramme for konsesjons -
behandling av vindkraft på land utenfor det etablerte plansystemet etter plan - og bygnings -
loven. En nasjonal ramme som skal koordinere vindressurser , kraftsystemets behov og nett -
kapasitet, og også avstemmes mot andre viktige miljø - og samfunnshensyn, må nødvendigvis
koble vurderingene til den konkrete regionale konteksten. Arbeidet vil også måtte involvere
lokale og regionale aktører. Det er nettopp disse egenskapene det etablerte plansystemet har.
Bruk av plansystemet sikrer også politisk diskusjon og behandling av problemstillinger av
stor interesse og betydning for befolkningen som berøres.

Utvalget mener en overføring av myndighet til å fatte ved tak om konsesjon til utbygging av
små kraft og vindkraft til fylkeskommunene vil styrke koblingen til lokale og regionale for -
hold utover det enkelte søknadsområdet. Utbygging av småkraft og vindkraft vil kunne settes
i et større utviklingsperspektiv – kny ttet til blant annet arealbruk, utbygging og nærings -
utvikling. Fylkeskommunene vil kunne styrke dialogen med og involveringen av kommunene
ved vurdering av konsesjonsspørsmålet. En overføring er i tråd med retningslinje 1, 3 og 4 for
oppgavefordelingen og legger til rette for regionale perspektiver og prioriteringer samt
kob ling av oppgaveområdet opp mot øvrige samfunnsutvikleroppgaver.

All den tid regionale planer er ikke et sentralt grunnlag for direktoratets vurderinger og
beslutning om konsesjon i små kraft - og vindkraftsaker, tilsier dette at fylkeskommunene bør
tydeligere inn i beslutninger om kraftutbygging. En overføring av beslutningsmyndighet i
spørsmålet om utbygging av småkraft og vindkraft vil gi fylkeskommunene som regionalt
politisk nivå, mul igheten for å vurdere sette enkeltsaker inn i en større geografisk og regional
utviklingskontekst, jf. retningslinje 1 og 3 for oppgavefordelingen.
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Overføring av konsesjonsmyndighet på småkraft og vindkraft gir rom for vurdering av enkelt -
saker ikke bare i relasjon til andre kraftsøknader – men også annen aktivitet og mål for
utviklingen i bestemte områder. Dette er i tråd med retningslinje 4 for oppgavefordelingen.

Utvalget har som hovedprinsipp at fagadministrasjonen skal ligge til det organ som har
ansvaret for en oppgave, jf. retningslinje 2 for oppgavefordelingen. Gitt saksmengden på
området og behovet for koordinering mellom produksjon, nett og marked, ser imidl ertid
utvalget at det kan være vanskelig å bygge opp separate fagmiljøer i mange fylker , samtidig
som det er behov for koordinering med oppgaver og komp e tanse som ligger i NVE . Med en
overføring av konsesjons myndighet bør fylkeskommunene kunne benytte seg av NVE s
kompetanse og kapasitet i saksbehandlingen.

Regional planlegging som verktøy i ressursforvaltningen
Ressursforvaltning handler om kontroll med sumeffekter av enkeltvedtak og tiltak. Avveining
av interesser og mål og konsekvenser må nødvendigvis se s i en større sammenheng enn den
enkelte sak – og i et større geografisk perspektiv. Utvalget mener at regional plan som grunn -
lag for ressursforvaltningen kan og bør styrkes. Regional plan gir politisk innflytelse på areal -
og ressursforvaltningen i fylke t. Styrking av regional plan som grunnlag for enkelt vedtak i
ressursforvaltningen vil gi større forutsigbarhet for kommuner, innbyggere og initiativtakere.
Det legger grunnlag for mer effektiv saksbehandling og beslutningsprosess, og det styrker
kontrolle n med sumeffektene av ulike enkeltvedtak. Utvalget mener også dette vil redusere
habilitets - og distanseutfordringer i enkeltsaker som eventuelt kan oppstå ved et fylkes -
kommunalt ansvar. Se kapittel 2 3 for utvalgets vurderinger om regional planlegging.

Re gional planlegging kan ha en sentral rolle for å ivareta ressursforvaltningen i et tilstrekkelig
geografisk perspektiv. Avklaring i forhold til kommunale planer etter plan - og bygningsloven
er en forutsetning for innvilgning av konsesjon for akvakultur, kr aftanlegg og mineral -
utvinning. Regional planlegging kan sikre at utvikling av næringene baseres på avveininger
og avklaringer i et større geografisk perspektiv enn hva kommunene har. Dette vil bidra til en
mer helhetlig areal - og ressursforvaltning i fylk et og gi større forutsigbarhet både for
kommuner , innbyggere og søkere /tiltakshavere . Det forutsetter imidlertid aktiv deltakelse og
faglige bidrag fra aktuelle statlige fagmyndigheter og god involvering av kommunene.

14.4 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår a t myndigheten til å gi konsesjon til små vannkraftverk (1 - 10 MW) og stor
vindkraft (over 1 MW/fem turbiner) legges til fylkeskommunene. Fylkeskommunene kan
benytte seg av NVE i saksbehandlingen gjennom en avtalebasert ordning .

Utvalget foreslår at oppgave fordelingen innen områdene akvakultur og mineralutvinning
opprettholdes som i dag. Utvalget støtter Nærings - og fiskeridepartementets forslag om å
overføre ansvar for koordinering og behandling av søknader om akvakultur for tare til fylkes -
kommunene.

Utva lget mener at fylkeskommunene bør ta en mer aktiv rolle ved å utarbeide regionale planer
for bærekraftig utnytting av naturressurser. Planene må tillegges større vekt i konsesjons -
behandlingen og ved utforming av nasjonal politikk.
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Del V Kultur og kulturminnevern

Fylkeskommunene har i dag et betydelig ansvar for idrett, kultur og kulturminnevern.
Oppgaveområdene støter til øvrige samfunnsområder som fylkeskommunene har ansvaret for,
i særlig grad næringsutvikling , folkehelse og friluftsliv . Politi kkutformingen og oppgave -
løsningen skjer ofte gjennom samhandling og samarbeid med kommunene, regional stat,
institusjoner, frivillige og private aktører. Feltet ligger klart innenfor samfunnsutviklerrollen
fylkeskommunene skal ta, og handler om å gi strat egisk retning, mobilisere og samordne
offentlig innsats og virkemiddelbruk.

Fylkeskommunene er regional kulturminnemyndighet, er delegert myndi g h et etter kultur -
minneloven og har ansvar for store deler av førstelinjeoppgavene knyttet til arkeologi og
bygni ngsvern.

Kulturdepartementet har varslet en kulturmelding som bl.a. skal vurdere ny ansvars - og
oppgavefordeling på kulturområdet.

15 Kultur

15.1 Fylkeskommunens ansvar på området

Innenfor det kulturpolitiske området er det over flere tiår utviklet en ulovfestet arbeidsdeling
mellom stat og kommunesektor. En viktig drivkraft i utviklingen har vært statlige in s entiv -
ordninger som ble etablert på 1970 - tallet, og som i tid falt sammen med etablering av den nye
fylkes komm un en. Fylkeskommunen ble en sentr al aktør i utviklingen av feltet, og en viktig
samarbeids part for staten i gjennomføringen av deler av den nasjonale kulturpolitikken. Det er
blant annet etablert en rekke kunst - og kulturinstitusjoner der de fleste mottar finansiell støtte
fra både state n og fylkeskommunene. Frivillige organisasjoner innenfor kultur - og idrettsliv er
trukket inn i kultur politikken og mottar økonomisk støtte fra både stat og kommune sektor.
Det er investert i en rekke kulturbygg og idrettsanlegg landet over for å huse akt ivitetene. I
tillegg til stor spredning av kulturinstitusjoner regionalt, er det bygd opp kvalitativt sterke
miljøer som fungerer som nasjonale fyrtårn innenfor sine fagfelt.

Det kulturpolitiske området, herunder ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene , er i liten
grad regulert ved lov og forskrift. Politikken har stort sett vært basert på at staten har brukt
økonomiske insentiv og informative virkemidler, ofte i samspill med fylkeskommuner og
kommuner.
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Fylkeskommunene ivaretar et stort mangfold av opp gaver innenfor kulturfeltet, alene eller i
samarbeid med stat eller kommune. Mange av oppgavene har fylkeskommunene selv tatt
initiativ til , som regionteatre, symfoniorkestre og fylkesgallerier . Videre gir fylkeskom mune -
ne støtte til organisasjoner, tilta k og institusjoner som dekker hele det u tvidede kultur -
begrepet. Fylkeskommunene har viktige oppgaver når det gjelder innsamling, bevaring og
formidling av kulturarv gjennom ansvar for egne arkiv, bibliotek , museer og tilskudd til
museer og andre kulturarv sinstitusjoner. Fylkeskommunene har et omfattende samarbeid seg
imellom . E n del av de fylkeskommunale tilskuddene kanaliseres til institusjoner som dekker
flere fylker og som også driver et internasjonalt kultursamarbeid. Fylkeskommunene fordeler
spillemid ler til idrettsanlegg og kultur i kommunene.

Generelt gjelder kulturloven for både fylkeskommunene og kommunene. I loven s § 4 heter
det a t fylkeskommune og kommune skal "(s) yta for økonomiske, organisatoriske, informer -
ande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt
spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt. "

Videre heter det i loven s § 5 at staten, fylkeskommunen og kommunen skal sørge for:

at kulturlivet har føreseielege utviklingskår,
å fremja profesjonali tet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i
kulturaktivitetar,
at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar
med økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak

Loven gir ingen konkrete fø ringer for prioriteringer innen den fylkeskommunale og
kommunale kulturinnsatsen. Det er i dag store variasjoner mellom fylkene i blant annet tilbud,
organisering og eierskap til kulturinstitusjoner og museer.

Fylkeskommunene har etter bibliotekloven ansv ar for å ivareta regionale bibliotekoppgaver
og regional bibliotekutvikling. Ansvaret innebærer blant annet å gi råd til kommunene, yte
bibliotekfaglig veiledning og assistanse, arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål og
drive utviklingsarbeid. Fylkes kommunen skal ha bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå.
Selv om det ikke er direkte nevnt i loven, utgjør også bibliotekfaglig utredningsarbeid en
viktig del av fylkeskommunenes oppgave på området.

Pågående vurderinger av endringer på feltet
I Meld. St . 22 (2015 – 2016) varslet regjeringen en gjennomgang av tilskudd til ulike tiltak og
institusjoner på kulturområdet, der det kunne være aktuelt å overføre oppgaver til nye, større
fylkeskommuner med økt ansvar for samfunnsutvikling. Særlig ville man fokuser e på tilskudd
der det i dag er delt finansiering mellom ulike forvaltningsnivå.

Videre meldte regjeringen at det vil være nødvendig å undersøke nærmere hvordan man kan
ta hånd om dagens nasjonale kulturpolitikk og hele det kulturpolitiske området, før man
eventuelt gjennomfører en omfattende overføring av oppgaver til et regionalt folkevalgt nivå
med færre og større fylkeskommuner. Stortinget sluttet seg til dette, jf. Innst. 377 S (2015 –
2016).

I Prop. 84 S (2016 2017) foreslo regjeringen overføring til f ylkeskommunal forvaltning av et
utvalg kunst - og kulturinstitusjoner som i dag blir forvaltet av Kulturdepartementet og Norsk
kulturråd, med virkning fra 2018. Institusjonene omfattet til sammen tilskudd på ca. 119 mill.
kroner. Stortinget sluttet seg ikke til dette. Flertallet (Krf, V, Ap, SV, Sp) mente spørsmålet
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om endringer i ansvarsdelingen må vurderes grundig i ny kulturmelding og behandles i
Stortinget i den forbindelse.110

Kulturdepartementet (KUD) arbeider med en ny kulturmelding som vil legges fram i 2019.
Her vil blant annet ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene bli vurdert. KUD varsler at
det vil bli vurdert om det er mulig å overføre ansvaret for ytterligere tiltak innenfor departe -
mentets ansvarsområde til fylkeskommunene .111

1 5.2 Tilskudd til kulturinstitusjoner

Ansvarsdelingen for finansiering av den kulturelle infrastrukturen varierer. Innenfor det
såkalte funksjonsdelingssystemet som ble introdusert i 1995, blir det operert med faste
fordelings nøkler for de offentlige tilskuddene. Systemet omfatter i dag en rekke institusjoner
innenfor musikk og scenekunst. Fordelingsnøklene for offentlig driftstilskudd fastsettes av
Stortinget etter forslag fra KUD .112 For 2018 er det fastsatt at det ordinære offentlige drifts -
tilskuddet til region - og lands delsinstitusjoner innen musikk og scenekunst (kap . 323, post 71)
og til region - og distriktsoperatiltak (kap . 323, post 73) skal fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen.

Eierskapet og organisasjons formen til institusjonene varierer. Noen av institusjonene er
stiftelser, noen er aksjeselskap eid av stat og/eller fylkeskommune og kommune, mens andre
er eid av fylkeskommunen og kommune alene (interkommunale selskap, organisasjonsledd,
avdelinger eller aksjeselskap i kommuneforvaltningen).

Det finnes en rekke andre institusjoner og tiltak, herunder museer, som får årlige drifts -
tilskudd fra enten departementet eller Kulturrådet, og hvor også fylkeskommune og/eller
vertskommune gir tilskudd. Her er ingen fast fordelingsnøkkel, men som regel er det statlige
bidraget mer enn 50 prosent av det offentlige tilskuddet. Forutsetningen er normalt at fylkes -
kommunen skal dekke minst 40 prosent av det samlede offentlige driftstilskuddet .

15.2.1 Musikk - og scenekunstinstitusjoner

KUD s bevilgninger til musikk og scenekunst posteres over kap. 323 i departementets budsjett.
Nedenfor omtales postene under kapitlet.

Post 60 Landsdelsmusikerordningen i Nord - Norge
I statsbudsjettet for 2018 er det avsatt 21,1 mill . kr oner til formålet. Bevilgningen gjelder
drifts tilskudd til Landsdelsmusikerordningen i Nord - Norge, som består av Musikk i Nordland,
Kultur i Troms, Scene Finnmark og Nordnorsk Jazzsenter. Staten dekker 75 prosent og
fylkes kommunen 25 prosen t av det offentlige tilskuddet.

Post 70 Nasjonale institusjoner
I statsbudsjettet for 2018 er det avsatt 1,462 mrd . kroner til formålet. Bevilgningen fordeler
seg slik (se tabell 15.1) :

110 Jf. Inn st. 385 S (2016 2017)
111 Prop. 84 S (2016 – 2017)
112 Prop. 1 S (201 7 2018) for Kulturdepartementet
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Tabell 1 5.1 Fordelingen av post 70 Nasjonale institusjoner

(i 1 000 kr)
Bevilget 2017 Vedtatt 2018

Dansens Hus 43 800 42 125

Den Nationale Scene 119 500 122 100

Den Norske Opera & Ballett 611 400 624 700

Det Norske Teatret 171 800 175 470

Musikkselskapet Harmonien 131 800 134 640

Nationaltheatret 194 900 199 050

Oslo - Filharmonien 160 800 164 280

Sum 1 434 000 1 462 365

Post 71 Region - /landsdelsinstitusjoner
Bevilgningen på denne posten gjelder driftstilskudd til institusjonene som er ført opp i tabell
15.2 . Finansieringen av region - /landsdelsinstitusjonene er delt mellom staten og fylkes -
kommunen med henholdsvis 70 og 30 prosent av det offentlige driftstilskuddet . Det er en
forutsetning for statstilskuddet at fylkeskommunen bevilger sin andel.

Tabell 1 5.2 Fordelingen av post 71 Region - /landsdelsinstitusjoner

Bevilget 2017 Vedtatt 2018
(i 1000 kroner)

Brageteatret – Regionteater for Buskerud 14 530 14 850

Carte Blanche 26 500 27 080

Det Norske Blåseensemble anno 1734 24 590 25 130

Haugesund Teater 12 360 12 630

Hordaland Teater 14 470 15 780

Hålogaland Teater 49 600 50 700

Kilden Teater - og Konserthus for Sørlandet 116 300 118 800

Nordland Teater 27 000 27 590

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester 58 150 59 450

Rogaland Teater 61 950 63 300

Sogn og Fjordane Teater 19 000 19 410

Stavanger Symfoniorkester 82 350 84 150

Teater Ibsen – Telemark og Vestfold Regionteater 26 250 26 820

Teater Innlandet 24 100 24 630

Teatret Vårt – Regionteatret i Møre og Romsdal 29 200 29 840

Trondheim Symfoniorkester 84 700 86 550

Trøndelag Teater 70 850 72 400

Turnéteatret i Trøndelag1 14 780 15 100

Sum 756 680 774 210
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Post 73 Region - og distriktsopera
Bevilgningen på denne posten gjelder driftstilskudd til operatiltakene som er ført opp i tabell
15.3 . Finanseringen av operatiltakene er delt mellom staten og fylkeskommunen med
henholdsvis 70 og 30 prosent av det offentlige driftstilskuddet . Det er en forutsetning for
statstilskuddet at regionen bevilger sin andel.

Tabell 1 5.3 Fordelingen av post 73 Region - og dis triktsopera

Bevilget 2017 Vedtatt 2018
(i 1000 kroner)

Bergen Nasjonale Opera 20 250 20 690

Opera Nordfjord 4 670 4 775

Opera Rogaland 1 020 1 045

Opera Trøndelag 4 490 4 590

Opera Østfold 5 820 5 950

Operaen i Kristiansund 15 540 15 880

OscarsborgOperaen 2 460 2 515

Ringsakeroperaen 4 220 4 315

Sum 58 470 59 760

Post 78 Ymse faste tiltak
Bevilgningen på posten skal dekke tilskudd til ymse faste tiltak på musikk - og scenekunst -
feltet. Det framgår av tabell 15.4 hvilke tiltak det foreslås midler til i 2018.

Tabell 1 5.4 Fordelingen av post 78 Ymse faste tiltak – innen musikk - og
scenekunstfeltet

Bevilget 2017 Vedtatt 2018
(i 1000 kroner)

Akershus Teater 6 950 7 105

Aktivitetsmidler for kor 3 000

Amatørteater - og frivillige teaterformål 20 800 25 900

Arne Bendiksen talentpris 100 100

ASSITEJ teaterkunst for barn og unge 1 540 1 575

BIT Teatergarasjen 7 470 7 635

Black Box Teater 2 500 6 555

Danse - og teatersentrum 4 660 4 765

Danseinformasjonen 4 840 4 945

Den internasjonale Ibsenprisen m.m. 5 990 6 120

Det Norske Kammerorkester 9 410 9 615

Det Norske Solistkor 10 000 10 220

Dramatikkens hus 15 750 15 910
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Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og
Prinsesse Astrids Musikkpris 3 090 3 160

Edvard Grieg Kor 4 250 4 345

Figurteatret i Nordland 6 660 6 805

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 6 110 6 245

Grieghallen – rehabilitering 4 470 3 970

Molde Internasjonale Jazzfestival – husleietilskudd 990 1 010

Music Norway 23 610 24 120

Nasjonal Jazzscene 9 870 10 080

Nordic Black Theatre 6 570 6 715

Nordland Teater – husleietilskudd 2 390 2 445

Norsk musikkråd 4 860 4 965

Norsk scenekunstbruk 15 680 16 020

Norsk Skuespillersenter 1 940 1 985

Ole Bull Akademiet 4 960 5 070

Ordning for kordirigenter 1 000 3 000

PRODA profesjonell dansetrening 2 630

Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal
folkemusikk, joik og folkedans 18 810 19 220

Scenekunst Østfold 8 120 8 295

Skuespiller - og danseralliansen 14 090 19 400

Stella Polaris 510 1 025

Studium Actoris 0 500

Stiftinga for folkemusikk og folkedans 12 890 13 170

Teater Innlandet – husleietilskudd 5 760 5 885

Teater Manu 15 460 15 800

Teaterhuset Avant Garden 8 110 8 285

Teatret Vårt – husleietilskudd 2 580 2 640

TrondheimSolistene 4 842 4 950

Valdres Sommersymfoni 1 980 2 025

Sum 279 432 307 205

15.2.2 B udsjettfastsettelsen for funksjonsdelingsinstitusjonene

Regjeringens forslag til statsbudsjett presenteres årlig i oktober. Det er ingen formell dialog
mellom stat og fylkeskommune/kommune om prioriteringer og nivå på tilskudd til funksjons -
delingsinstitusjonene. Gitt de faste kostnadsnøklene innenfor musikk og scenekunst innebærer
det at fylkeskommuner og kommuner må tilpasse seg statens bevilgning når den for eligger.
Dersom fylkeskommunene og/eller kommunene ikke tilpasser seg statens bevilgning til bud -
sjett for den enkelte institusjon, avkorter staten forholdsmessig sin del av tilskuddet i tråd med
fordelingsnøkkelen (70 - 30). Fordelingsnøkkelen mellom kommun en og fylkeskommunen er
et anliggende mellom de to partene. Dette ble innført etter ønske fra partene under
forhandlinger forut for innføringen av systemet i 1995.
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15.2.3 Museum og visuell kunst

KUD s bevilgninger til museum og visuell kunst posteres over kap. 328 i departementets
budsjett. Nedenfor omtales postene under kapitlet.

Post 70 Det nasjonale mus e umsnettverket
Bevilgningen på denne posten gjelder ordinært driftstilskudd til museer i det nasjonale
museums nettverket. Fra 2018 vil det være 63 enheter i museumsnettverket. Fylkes -
kommunene, vertskommuner og kommuner har et delansvar for finansieringen av museene.
Forutsetningen vil normalt være at regionen skal dekke minst 40 prosent av det samlede
offentlige driftstilskuddet .113

Eksempler på mus eer som f inansieres over posten er Østfoldmuseene, Mjøsmuseet, Telemark
museum, Sør - Troms Museum, Helgeland Museum og Baroniet Rosendal. Vedtatt stats -
budsjett (post 70) for 2018 er på over 1,5 mrd. kroner.

113 Prop. 1 S (2017 2018) for Kulturdepartementet.
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Post 78 Ymse faste tiltak
Bevilgningen skal dekke tilskudd til ymse faste tiltak på området museum og visuell kunst.
Det framgår av tabell 15.5 hvilke tiltak det foreslås midler til i 2018.

Tabell 1 5.5 Fordeling av k ap. 328 post 78 Ymse faste tiltak

1 5.3 Kulturrådet

Norsk kulturråd har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst - og kulturuttrykk og
bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest
mulig. Kulturrådet er e t statlig forvaltningsorgan underlagt KUD og består av en fag -
administra sjon og tre kollegi ale organ: Rådet som forvalter Norsk kulturfond, Styret for Fond
for lyd og bilde og Utvalget for Statens kunstnerstipend. Alle tre kollegiale organ er faglig
uavhengige i sitt arbeid og kan ikke instrueres når det gjelder enkeltvedtak om fordeling av
tils kudd/stipend.

Fagadministrasjonen ledes på sin side av en direktør som er underlagt KUD s instruksjons -
myndighet. Fagadministrasjonen er sekretariat for de tre kollegiale organene . I tillegg til
sekretariatsoppgavene har k ulturrådet s fagadministrasjon ansvar for en rekke utviklings - og

Kap. 328 Museum og visuell kunst
Bevilget 2017 Vedtatt 2018

(i 1000 kroner)

Astrup Fearnley Museet 1 020 1 045

Det Internasjonale Barnekunstmuseet 4 300 4 395

Bergen Kunsthall 9 300 9 505

Bomuldsfabriken Kunsthall 4 660 4 765

Designtreff BeyondRisør 260 265

Handlingsplan mot antisemittisme 1 070 0

Håndverksutdanning – samarbeid med KD og MD 2 140 2 190

Jødisk Museum i Oslo 5 630 6 850

Jødisk museum Trondheim 2 280 2 330

Kistefos - Museet 1 020 1 045

Kunstnernes Hus 9 230 9 430

Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD) 3 760 3 845

Norsk Skogfinsk Museum 2 910 2 975

Norwegian Crafts 3 720 3 800

Office for Contemporary Art, Norway (OCA) 17 730 18 115

Fullriggeren Sørlandet 0 10 530

Skoleskipet Christian Radich 0 7 585

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl 0 8 330

Skibladner 2 500 2 555

Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere 4 810 4 915

Vestfossen Kunstlaboratorium 2 710 2 770

Årets norske museum 70 70

Sum 79 120 107 310
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forvaltningsoppgaver , blant annet knyttet til utvikling av kreative næringer, nasjonal
museumsutvikling og FoU - oppgaver. Videre arbeider fagadministrasjonen med å styrke
internasjonalt samarbeid, blant annet som kontaktp unkt for EUs kulturprogram og partner i
EØS kulturutvekslingsprogram .

15.3.1 Norsk kulturfond – prosjekt - og driftstilskudd

Kulturfondet var på 894 mill. kr oner i 2017 og finansieres over KUD s budsjett ( k ap. 320 Post
55) . Kulturfondet forvalter frie, søkbare midl er og gir tilskudd til enkelttiltak og forsøks -
virksomhet på kunst - og kulturområdet i form av prosjekttilskudd eller driftstilskudd. Det
profesjonelle kunst - og kulturlivet i hele landet kan søke tilskudd fra kulturfondet. Prioritering
av tiltakene skjer ut fra kunst - og kulturfaglig skjønn og de økonomiske rammene for Kultur -
fondet. Kulturfondet skal stimulere den frie delen av kunst - og kulturlivet (det prosjekt baserte,
ikke - institusjonelle feltet) og bedre vilkårene for kunstnerisk produksjon og formid ling.

Det kollegiale organet Rådet forvalter Norsk kulturfond. Rådet består av ti personer og er
oppnevnt for fire år av gangen av Kongen i statsråd etter forslag fra KUD. Rådet oppnevner
tilhørende fagutvalg med medlemmer fra hele landet med bred kunstfag lig kompetanse som
sitter i to år av gangen . Søknader om støtte behandles av fagutvalgene på bakgrunn av
vurdering i fagadministrasjonen. Det er kunst - og kulturfaglig kvalitet som ligger til grunn for
tildelingene. Fagutvalgene beslutter bevilgninger (ell er avslag) i de fleste søknadssaker. Saker
av prinsipiell karakter går til rådet for endelig beslutning. I 2016 kom det inn 8 434 søknader
til Kulturfondet, hvorav 37 prosent mottok tilskudd. 95 av tiltakene fikk støtte i form av drifts -
tilskudd som summer te seg til 172 mill. kr oner .

Tilskuddsmottakere i Kulturfondet er profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere, kunst - og
kulturvirksomheter og organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Fylkeskommunene
og/eller kommunene medfinansierer ofte tiltak og arrangementer som støttes av Kulturfondet.

Kulturfondet har hele landet som virkeområde, der kunst - og kulturfaglige vurderinger ligger
til grunn for alle tilskudd som gis. Noen tiltak har e t klarere regionalt p reg enn andre.

Tabell 1 5 .6 viser fylkesvis fordeling av midlene i Kulturfondet i perioden 2012 - 2016.
Fordeling en viser at over 50 prosent av midlene tilfalt tiltak, institusjoner og utøvere i Oslo og
Akershus.
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Tabell 15.6 Fylkesvis fordeling a v midler fra Norsk Kulturfond 2012 - 2016 (Oslo og
Akershus er slått samme n)

Fylke
Tildelingssum Fylkets andel av

tilskudd
Tilskudd per

innbygger (kroner)

Aust - Agder 3 454 600 0,6 30

Buskerud 10 441 960 1,9 37

Finnmark 10 202 948 1,9 134

Hedmark 3 802 300 0,7 19

Hordaland 63 513 273 11,8 122

Møre og Romsdal 5 035 800 0,9 19

Nordland 21 550 100 4 89

Nord - Trøndelag
4 795 200 0,9 35

Oppland 8 624 500 1,6 46

Oslo og Akershus 293 439 559 54,3 231

Rogaland 20 611 400 3,8 44

Sogn og Fjordane 4 347 300 0,8 39

Svalbard* 216 667 0 101

Sør - Trøndelag 38 057 460 7 120

Telemark 9 629 480 1,8 56

Troms 17 149 593 3,2 104

Vest - Agder 8 890 471 1,6 48

Vestfold 9 194 300 1,7 37

Østfold 7 416 580 1,4 25

Sum/gjennomsnitt 540 373 491 100 103

1 5.4 Utvalgets vurderinger

Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta kulturoppgave ne?
Musikk - og scenekunstinstitusjonene, museene og mange andre tiltak som finansieres over
Kulturfondets og departementets budsjett har i all hovedsak et regionalt nedslagsfelt.
Publikum er i stor grad innbyggere bosatt i fylket der institusjonene ligger elle r der
arrangementet pågår, og tilskuddsmottakerne ivaretar ikke primært et nasjonalt oppdrag.
Mange av tilskuddene, som ofte er av beskjeden størrelse, går til lokale og regionale tiltak
som ikke krever et landsdekkende perspektiv for prioritering og tilre ttelegging.

Kompetanse innenfor store deler av kulturområdet finnes i alle deler av landet og krever ikke
en nasjonal t forankret organisasjon og prioriteringer. Med overføring av ansvar vil fylkes -
kommunene ha både insentiv og rom til å bygge opp ytterlig ere kulturfaglig kompetanse og
kapasitet til å ivareta det gitte ansvaret. Både fylkeskommunene og institusjonene vil som i
dag kunne samarbeide på tvers av fylkes - og institusjonsgrenser for eksempel i fagnettverk.
Fylkeskommunene har også økonomisk bæree vne til å ivareta investeringer i bygg og anlegg.
Utvalget mener en overføring av tilskuddsansvaret for det store flertallet av institusjonene
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innen musikk, scenekunst og museum ivaretar retningslinje 1 for oppgavefordelingen om at
oppgaver så langt som mu lig bør legges til organ som er nærmest innbyggerne – i dette
tilfelle t brukerne av kulturtilbudet – samtidig som det ivaretar hensynet til effektivitet,
geografisk nedslagsfelt og krav til kapasitet og kompetanse. Det samme gjelder mange av
tilskuddsordni ngene finansiert over Kulturfondets og departementets øvrige budsjett.

Bør kulturpolitikken tilpasses regional e forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Utvalget mener det er flere fordeler ved at tilskudd til musikk - og sce nekunstinstitusjoner og
museer ses i en regional kontekst. Det samme gjelder ansvaret for å gi prosjektmidler og
driftsstøtte til øvrige institusjoner og arrangementer som har karakter av å være lokale eller
regionale. En regionalt forankret finansiering o g tilskuddsforvaltning gir rom for å tilpasse
overordnede kulturpolitiske prioriteringer til lokale og regionale behov og forutsetninger. Det
handler om å foreta avveininger og prioriteringer mellom ulike legitime mål og interesser.

Arbeidet for å fremme kultur er ikke preget av regelstyring og standardisering. Utvalget
mener derfor at fylkeskommunen, bedre enn beslutningstakere sentralt, kan legge til rette for å
tilpasse og utvikle det profesjonelle og frivillige kulturtilbud et til regionens og lokalsam -
funnenes ønsker og behov. Større lokal og regional handlingsfrihet vil fremme kulturmang -
foldet og tilføre kulturutviklingen merverdi basert på lokale og regionale forutsetninger.
U tvalget mener kulturpolitikken og kulturlivet kan vitaliseres og videreutvi kles ved at
fylkeskommunene får en mer sentral rolle.

Utvalget vil også peke på at en overføring av ansvar til fylkeskommunene kan bidra til å
styrke oppmerksomheten og åpenheten om fordelingen av ressurser til kultur. Utvalget vil
presisere at en overføring av tilskuddsansvaret til fylkeskommunene ikke skal innebære
politisk innblanding i de berørte institusjonenes eller arrangementenes kunstneriske tilbud.
Det er det overordnede strategiske ansvaret for et fylkes tilbud som overføres til fylkes -
ko mmunene. De berørte institusjonene er i hovedsak egne rettssubjekter med egne styrer og
administrasjon for virksomheten, og en overføring av tilskuddsansvaret vil i seg selv ikke
endre styringslinjene.

Overføring av tilskuddsansvaret er i tråd med retning slinje 3 for oppgavefordelingen om at
o ppgaver som krever tilpasning til regionale behov bør legges til fylkeskommunene.

Bør kultur oppgavene ses i et sektorovergripende perspektiv ?
Utvalget mener kultur har en egenverdi. Samtidig kan ansvaret for kulturo ppgaver gis større
betydning og oppslutning dersom området ikke se s isolert i et sektorperspektiv. Kultur kan for
eksempel ses i sammenheng med øvrige oppgaver og virkemidler med betydning for regional
utvikling. Kultur er viktig for bolyst, nærings utvikli ng og attraktivitet . Kultur bør ses i
sammen heng med øvrige fylkeskommunale oppgaver , herunder næringsutvikling, idrett,
stedsutvikling, folkehelse, opplæring, integrering og kulturminneforvaltning. En overføring
vil også forenkle kontakten og samarbeidet mellom ulike regionale institusjoner/kulturaktører/
produsenter og det offentlige.

Utvalget vektlegger også at et regionalt forvaltningsansvar legger til rette for utvikling av det
regionale kulturlivet og kulturinstitusjonene gjennom å se ulike regional e tiltak, institusjoner
og aktører i sammenheng. Det legger også grunnlag for tettere samarbeid mellom kommunene
og fylkeskommunene om prioriteringer og samspill mellom aktører. Med økt ansvar og
kultur faglig kompetanse i fylkeskommunen, vil kommunene ha en langt sterkere faglig støtte -
spiller i det kommunale kulturarbeidet. Dette er funksjoner som departementet eller Norsk
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kulturråd ikke vil kunne ivareta. En overføring av store deler av kulturområdet er i tråd med
retningslinje 4 for oppgavefordelingen: Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/
eller oppgaver som har store kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltnings -
organ .

Kulturområdet og det finansielle ansvarsprinsipp
Det finansielle ansvarsprinsippet har som formål å fremme ansvarlighet i ressursdisponer -
ingen og forhindre at det oppstår uklarhet om hvem som skal"betale regningen " for offentlig
oppgaveløsning. Nåværende delte ansvar for å gi tilskudd til mange institusjoner og arrange -
menter er ikke i tråd med dette prinsippet. Nåværende organisering binder opp både staten,
fylkeskommunene og kommunene. I praksis er fylkeskommunene og kommunene i all hoved -
sak nødt til å tilpasse seg prioriteringene som gis av staten.

E n overføring av ansvar og midler for regionale k ulturinstitusjoner til regionalt nivå vil både
være i tråd med ansvarsprinsippet og fjerne låsnings mekanismer i finansieringsordningen. Det
vil gjøre det politiske og økonomiske ansvaret for regionale kulturinstitusjoner tydeligere.

Utvalget vil også peke på at nåværende fordeling av midler innen kultur - og idrettsområdet er
kjennetegnet av å være sterkt etterspørselsdrevet. Tildelingen av midler skjer til dels på bak -
grunn av søknader . R esultatet er en sterk skjevfordeling mellom fylkene dersom det måles i
tildelte midler per innbygger, jf . tabell 1 5 .6 ovenfor . Dette skyldes blant annet at både
kunstnere og kulturinstitusjoner er bosatt/ lokalisert i de større byene. Utvalget mener at
ressursene innenfor kultur og idrett bør fordeles jevnere landet over, fo r å sikre et mer like -
verdig tilbud til innbyggerne og for å bygge opp miljøer flere steder i landet.

15.5 Utvalgets forslag

Tilskuddsordninger over Kulturdepartementets budsjett

Kap. 323 Musikk og scenekunst

Utvalget mener finansieringsansvaret for samtlige institusjoner innenfor post 60 Landsdels -
musikerne i Nord - Norge , post 71 Region - /landsdelsinstitusjoner og 73 Region - og distrik t s -
opera bør overføres til fylkeskommunene. Noen av institusjonene utvalget foreslår å overføre
dekker flere fylkeskommuner . Utvalget legger til grunn at fylkeskommunene kan videreføre
sitt samarbeid seg imellom om slike institusjoner også etter at fylkeskommunene får ansvar
for å finansiere disse.

Videre mener utvalget at det store flertallet av tilskuddene som i dag finansier es over post 78
under samme kapittel , også bør overføres. Unntaket er tilskudd som går til institusjoner som
har et klart definert nasjonalt oppdrag.

Hovedstadsi nstitusjonene som i dag er helfinansiert av staten over post 70 Nasjonale institu -
sjoner behol des som et statlig ansvar. Finansieringsansvaret for Den Nationale Scene og
Musikkselskapet Harmonien overføres til fylkeskommunen.

Andre institusjoner som også bør være statlige er knyttet til samisk musikk og scenekunst .
Institusjoner som ivaretar samis k musikk og scenekunst kan eventue l t overføres til Same -
tinget , men det ligger uten for utvalgets mandat å foreslå dette.
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Kap. 328 Museum og visuell kunst

Utvalget mener finansieringsansvaret for det store flertallet av museene som finansieres over
kapittel 328, post 70 Det nasjonale museumsnettverket , bør overføres til fylkeskommunene.
Videre mener utvalget at det store flertallet av tilskuddene som i dag finansieres over post 78
under samme kapittel bør overføres. Unntaket for begge poster er tilsk udd som går til institu -
sjoner som har et klart definert nasjonalt oppdrag , som Norsk Folkemuseum og Nasjonal -
museet for kunst, arkitektur og design.

Kap. 322 Bygg og offentlige rom

I tillegg til de ovennevnte poster foreslår u tvalget at de tilhørende investering smidlene til de
berørte institusjonene som i dag ligger under KUD s budsjett kap. 322, post 70 Nasjonale
kulturbygg , bør overføres til fylkeskommunene. Posten dekker blant annet tilskudd til
bygninger og lokaler for institusjone r og tiltak som har regionale funksjoner og som omfattes
av utvalgets forslag o venfor.

Norsk kulturråd
Utvalget mener deler av Kulturrådets midler som i dag er finansiert over kap. 320, post 55
Norsk Kulturfond , bør overføres til fylkeskommunene. Det gje lder både prosjektmidler og
driftsstøtte til institusjoner og arrangementer som har karakter av å være lokale eller
regionale. Med dette mener utvalget institusjoner, arrangementer eller prosjekter som primært
har et lokalt eller regionalt nedslagsfelt, dv s. at publikum i hovedsak kommer fra nærområdet
til institusjonen eller arrangementet. Utvalget mener også at ordninger og arrangementer som
ikke har som primæroppgave å ivareta særlige nasjonale hensyn, og/eller krever et etter -
spørsels grunnlag som er landsdekkende, bør overføres til fylkeskommunene. Eksempler på
slike ordninger kan være innenfor arrangørstøtte og festivalstøtte over Kulturrådets budsjett.

Kulturrådet bør fortsatt ivareta i nstitusjoner og arrangementer med et klart nasj onalt oppdrag,
områder som er spesialiserte, områder med et lavt etterspørselsgrunnlag og områder kjenne -
tegnet av lite konkurranse. Utvalget foreslår at midler til drift av Kulturrådet overføres til
fylkeskommunene i samsvar med at omfanget av Kulturrådet s virksomhet går ned.

16 Forvaltning av spillemidler
Fordelingen av overskuddet fra spillevirksomheten i Norsk Tipping AS er forankret i lov om
pengespill mv. (pengespilloven) § 10. Av overskuddet fordeles først 6,4 prosent til helse - og
rehabiliteringsform ål. Deretter fordeles den resterende summen med 64 prosent til idretts -
formål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære
organisasjoner. Midlene fordeles nærmere av Kongen i statsråd . I 2017 er det fordelt i alt 4
058 mill . kroner til idretts - , kultur - og frivillighetsformål fra spilleoverskuddet i 2016.

16.1.1 Spillemidler til idrett sformål

I alt 64 prosent av overskuddet i Norsk Tipping går til idrettsformål. Overskuddet blir fordelt
ved kongelig r esolusjon. Den årlige fordeli ngen til idrettsformål framgår av hovedfordelingen.
Hovedfordelingen består for tiden av følgende poster:

Post 1 Idrettsanlegg
Post 2 Nasjonalanlegg/spesielle anlegg
Post 3 Forsknings - og utviklingsarbeid
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Post 4 Antidopingarbeid og arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser, fysisk
aktivitet og inkludering i idrettslag, friluftstiltak for barn og ungdom
Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger

Fylkeskommunene har ansvar for fordelingen av midlene til idrettsanlegg i kommunene
(innenfor post 1) etter føringer gitt av KUD . Delposten var på om lag 1,3 mrd kroner i 2017.
Kort oppsummert mottar og behandler f ylkeskommunene alle søknader i ordningen via
kommunene. Søknadene kommer både fra kommunene selv og fra private aktører (idretten).
Fylkeskommunene sorterer søknadene i to grupper: nærmiljøanlegg og ordinære anlegg.
Oversiktene sendes KUD som på denne bakg runn fastsetter fylkesvise rammer. Fylkes -
kommunene foretar deretter prioritering av søknadene innenfor de gitte rammene og meddeler
resultatet til søkerne. Det er utarbeidet et regelverk for forvaltningen av spillemidlene til
idrettsanlegg i kommunene .114

K UD s vektingsmodell for t ildeling av rammer er følgende:

Befolkning vekter 25 prosent, det vil si fylkets andel av befolkningen i landet
Anleggsdekning vekter 25 prosent , det vil si fylkets anleggsdekning relativt til landets
totale dekning
Søknadssum vekte r 50 prosent, det vil si fylkets andel av den totale søknadssum det
året, i landet.

Modellen beregner av dette hvor stor andel hvert fylke skal ha av den totale ramm en til
idrettsanlegg.

16.1.2 Spillemidler til kulturformål

Hovedfordelingen av spillemidler til kulturformål fastsettes av Kongen i statsråd, etter at
generalforsamlingen i Norsk Tipping AS er avholdt. Spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS
i 2016 til fordeling til kulturformål i 2017 var på om lag 730 mill. krone r. I tillegg er KUD gitt
fullmakt til å disponere ikke utbetalte spillemidler til kulturformål og opptjente renter av
innestående midler til kulturformål fra tidligere år. I 2017 er det fordelt tilskudd fra spille -
middeloverskuddet til kulturformål på om l ag 750 mill. kroner. KUD har ansvar for over -
føring av midler til aktuelle mottakere (se tabell 16.1) .

114 Kulturdepartementet ( 2017 ) Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
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Tabell 16.1 Fordelingen av spillemidler til kulturformål (2017)

Fordeling av spillemidlene til kulturformål 2017 (i 1000 kr)

Den kulturelle skolesekken 270 000

Frifond 199 344

Kulturbygg 47 020

Musikkutstyrsordningen 28 330

Landsomfattende musikkorganisasjoner 18 300

Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne - og
ungdomsorkestre 15 350

Aktivitetsmidler for kor 7 643

Krafttak for sang 5 230

Folkeakademienes landsforbund 8 370

Norske kirkeakademier 2 051

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl 8 155

Skoleskipet Christian Radich 7 425

Fullriggeren Sørlandet 7 370

Ordningen for historiske spill 3 400

Prosjekt - og utviklingsmidler på bibliotekfeltet 48 544

Prosjekt - og utviklingsmidler på museums - og arkivfeltet 36 220

Sum 712 752

Nedenfor følger en omtale av enkelte av tilskuddsordningene som finansieres av spille -
overskuddet:

Den kulturelle skolesekken (270 mil l . kr oner )

Tilskuddet forvaltes av den statlige virksomheten Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken
Norge. Midlene fordeles videre til fylkeskommuner og kommuner etter en fordelingsnøkkel
som tar hensyn til elevtall i grunnskole og videregående skole, geografiske avstander og
infrastruktur.

Kulturbygg (47 mill . kr oner )

Tilskudd til desentralisert ordning for kulturbygg gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller
spesial lokaler for kunst og kultur. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og
modernisering av kult urbyggene, men ikke til vedlikehold eller drift. Midlene fordeles til
fylkeskommunene etter en nærmere fastsatt fordelingsnøkkel. Søknader fremmes gjennom
kommunen der bygget skal ligge. Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjekt -
kostnader for k ulturbygget.

Nasjonalbiblioteteket ( 48,5 mill . kr oner )
Nasjonalbiblioteket forvalter prosjekt - og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i
norske folke - og fagbibliotek. Tiltakene skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal
fremme nye tilbud. Midlene lyses ut etter føringer fastsatt i Nasjonal bibliotekstrategi 2015 -
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2018. Bibliotekstrategien innebærer at utviklingsmidlene skal disponeres til tre hoved -
områder: i) utvikling av felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket, til disposisjon
for alle bibliotek, ii) utvikling av folkebibliotekene som debatt - og læringsarena, møteplass og
formidlingsinstitusjon , og iii) frie, nyskapende prosjekt - og utviklingstiltak.

Arkivverket (10 mill . kr oner )
Arkivverket forvalter prosjekt - og utviklingsmidler til tiltak innen innsatsområdene
kommunale arkiv, arkiv i digital forvaltning og privatarkiv. Målgruppen er offentlige og
private arkivinstitusjoner, museer, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som
arbeider med arkiv. I 201 7 ble er minst 6 mill. kroner øremerket til arbeidet med privatarkiv.

Norsk kulturråd (25 mill . kr oner )

Norsk kulturråd forvalter midlene som er avsatt til museumsfeltet. Midlene fordeles på
sikringstiltak ved museene og andre søkbare programmer på feltet . Utgangspunktet er
søknader fra museer og museumsnettverk, museer i samarbeid med forskningsmiljøer og
andre relevante aktører.

16.2 Utvalgets vurdering er

16.2.1 Spillemidler til i drettsanlegg i kommunene

Fylkeskommunene har ansvar for å vurdere og prioritere søknadene til idrettsanlegg i
kommunene. Utvalget mener ikke det er noe n grunn til å endre nåværende ansvarsfordeling.

Imidlertid stiller utvalget spørsmål ved behovet for at KUD årlig skal fastsette de fylkesvise
rammene til idrettsanleggene til kommunen e på bakgrunn av godkjent søknadssum, antall og
anleggsdekning. Utvalget foreslår en modell der tippemidlene til idrettsanlegg i kommunene
fordeles direkte til fylkeskommunene uten forutgående behandling i departementet . Det vil
f orenkle forvaltningen av m idlene. Kriteriene for fordeling mellom fylkeskommunene bør
endres slik at folketall og befolkningssammensetningen tillegges høyere vekt.

16.2.2 Spillemidler til k ultur formål

Utvalget mener fylkeskommunene vil ha kompetanse og kapasitet til å ivareta feltet på samme
måte som forvaltningen av ordinære midler til kulturformål over statsbudsjettet. F orvaltningen
av midlene kan skje i nær sammenheng med fylkeskommunenes øvrige oppgaver innenfor
bl ant annet kultur og utdanning. Videre har fylkeskommunene tett kon takt med kommunene
og kan i dialog med kommunene utvikle innholdet i for eksempel Den kulturelle skolesekken
og sørge for et tilbud tilpasset lokale behov og forutsetninger. En overføring er i tråd med
retningslinje 1 og 4 for oppgavefordelingen, men også retningslinje 3, fordi politiske organer
har legitimitet til og en rolle i å tilpasse og prioritere oppgavefeltet til lokale og regionale
behov. Midlene fra den Kulturelle skolesekken kan fordeles i tråd med de nåværende kriterier
for ordningen, som tar he nsyn til elevtall i grunnskole og videregående skole, geografiske
avstander og infrastruktur.

16.3 Utvalget s forslag

Utvalget foreslår at ansvaret for ordningene Den kulturelle skolesekken, Musikkutstyrs -
ordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler kor, Krafttak for
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sang og Ordningen for historiske spill overføres til fylkeskommunene . Utvalget foreslår også
å gi fylkeskommunene et totalansvar for tilskuddsordningen til Kulturbygg.

Utvalget foreslår også å overføre ansvaret for prosj ektmidler på biblioteks - , arkiv - og
museums feltet fra Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet til fylkeskommunene. En
overføring vil understøtte det ansvaret fylkeskommunen allerede har som biblioteksansvarlig.
Utvalget viser til at fylkeskommunen bør være hovedansvarlig for museum og deler av
Kulturrådets nåværende virksomhet. Når det gjelder disse ordningene, foreslår utvalget at
fylkeskommunene samarbeider med Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet om en
treårig utviklings plan og en prioriteringsstrategi for midlene.

1 7 Kulturminnevern

1 7.1 Fylkeskommunens oppgaver

Det overordnete nasjonale ansvaret for kulturminnevernet ligger hos K lima - og miljø -
departementet. Riksantikvaren er departementets rådgivende og utøvende faginstans f or
forvaltning av kulturminner, og er organisert som et direktorat under departementet.

Fylkeskommunen er regional kulturminnemyndighet. Sametinget har kulturminnemyndighet
for samiske kulturminner. I tillegg har landsdels - og sjøfartsmuseene et ansvar på kultur -
minne området. Gjennom rollen som planmyndighet er det kommunene som har ansvar for å
ivareta verneverdig bebyggelse og fredete kulturminner.

Fylkeskommunene har siden 1990 hatt rollen som kulturminnemyndighet med ansvar for den
regionale kulturminn epolitikken. Fylkeskommunen har avgjørelsesmyndighet og førstelinje -
ansvaret i flere saker som angår kulturminner og kulturmiljøer, blant annet innsigelses -
myndighet i plansaker, forvaltningsansvar for de fleste fredete bygninger, registrerings -
myndighet f or arkeologisk fredete kulturminner og tilskuddsforvaltning knyttet til fredete
bygninger i privat eie. Den øvrige myndighetsutøvelsen ligger hos Riksantikvaren. I tillegg
har fylkeskommunen en viktig rådgivnings - og veiledningsfunksjon overfor kommunene,
blant annet knyttet til rollen som regional planmyndighet.

I rollen som kulturminnemyndighet har fylkeskommunen mulighet til å legge til rette for at
kulturminnene blir en viktig ressurs i regional utvikling, for eksempel for utvikling av reise -
livsnæring en.

Riksantikvaren er også tillagt myndighet etter kulturminneloven som førsteinstans på flere
områder.

17.1.1 Foreslåtte e ndringer som del av regionreformen

Som del av regionreformen forslår Klima - og miljødepartementet at følgende overføres fra
Riksantikvaren t il fylkeskommunene – noe Stortinget støtter:115

Oppgaver knyttet til kulturminneloven og hvor omfanget av saker bidrar til å bygge
sterkere kompetansemiljøer regionalt. Dette innebærer å overføre et større ansvar i
forvaltningen av de fleste automatisk fre dede kulturminner til regionalt nivå. Saks -
feltet blir da i hovedsak samlet på ett forvaltningsnivå, noe som vil gjøre feltet enklere
og mer oversiktlig for eiere, eiendomsutviklere, kommuner og andre.

115 Jf. Innst. 377 S (2015 2016) og Meld. St. 22 (2015  2016)
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Regionenes ansvar for å forvalte vedtaksfredede kulturminner utvides til også å om -
fatte de fleste forskriftsfredede bygninger i statlig eie. Vernestatus for mange av disse
anleggene er nå avklart gjennom statlige landsverneplaner og det er dermed faglig
grunnlag for overføring av forvaltningsansvaret. Forvaltningen av særlig viktige
forskriftsfredede bygninger i statlig eie beholdes av Riksantikvaren. En opplisting av
hvilke bygninger dette omfatter, vil inngå som ledd i det videre arbeidet.
Oppgaver knyttet til forvaltningen av vernete fartøyer som er " listeførte " overføres
regionvis. Slike " listeførte kulturminner " kan defineres som utvalgte kulturminner av
særlig verdi, og er normalt ikke formelt fredet etter kulturminneloven. Kulturminnene
skal imidlertid forvaltes som om de var fredet.
All planrel atert ivaretagelse av kulturminneinteressene samles på regionalt nivå. I og
med overføring av større ansvar i forvaltningen av automatisk fredete kulturminner,
innebærer dette også myndighet til å avgjøre dispensasjon fra automatisk fredning i
forbindelse med planbehandlingen.

Når det gjelder Riksantikvarens tilskuddsmidler, er store deler av disse i dag knyttet til de ti
nasjonale bevaringsprogrammene. Etter at programperioden er avsluttet, kan deler av
eventuelle nye tilskuddsordninger overføres til form ål som i dag inngår i de ti nasjonale
bevaringsprogrammene, etter modell av bevaringsprogrammet rettet mot private eiere av
fredede bygninger (FRIP). I dette programmet mottar fylkeskommunene søknader og inn -
stiller til Riksantikvaren. Riksantikvaren forde ler på denne bakgrunn rammer til fylkes -
kommunene som deretter prioriterer tildelingen regionalt. Fylkeskommunene rapporterer til
Riksantikvaren på tildelte midler.

Ifølge Klima - og miljødepartementet skal Riksantikvaren beholde førstelinjeansvaret for
en kelte saksområder og objekter av vesentlig nasjonal verdi, som er viktige for en samlet og
enhetlig oppfølging av nasjonal politikk. Det samme gjelder saksområder som krever særlig
spisskompetanse, der det er lite effektivt å bygge opp kompetanse regionalt . Samlet vil dette
bidra til å sikre direktoratets kompetanse og faglige legitimitet.116

I Prop. 84 S (2016 - 2017) står det : Med overføring av førstelinjeansvar, avgjerdsmakt og opp -
gåver til nytt regionalt folkevalgt nivå vil Riksantikvaren få høve til å vid areutvikle funksjonen
som rådgivande og utøvande faginstans og styrke rolla som direktorat. Riksantikvaren skal
mellom anna framleis ha førstelinjeansvaret for kulturminne av internasjonal eller særleg
stor nasjonal verdi .

Forslag til forskriftsendringer som oppfølging av Stortingsvedtakene er forøvrig under
utarbeidelse i departementet.

Forslag fra Vestfold fylkeskommune
I påvente av Klima - og miljødepartementets konkretisering av endringene i ansvarsdelingen,
har Vestfold fylkes kommune utformet et eget forslag til ny ansvars - og oppgavefordeling på
kulturminne området. Vestfold mener at for å nå målet om en enklere og mer oversiktlig
kulturminne forvaltning, må dagens ansvarsforskrift endres, og den reviderte forskriften må
inneholde færre unntak og særbestemmelser enn det dagens forskrift gjør. En opprydding i
ansvars - og oppgavefordelingen på kulturminne feltet vil gjøre forvaltningen mer oversiktlig,
brukervennlig og effektiv.

Vestfolds forslag legger opp til at Riksantikvaren fortsatt skal være fredningsmyndighet og
klageorgan for vedtak fattet i fylkene, at direktoratet skal ha innsigelsesmyndighet etter gitte

116 Meld. St. 22 (2015 2016)
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kriterier og at det skal sikres adgang til å hente inn saker dersom viktige nasjonale kultur -
minner/ - miljøer er truet. Ifølge Vestfold fylkeskommune er det viktig at direktoratet utgjør en
slik sikkerhetsventil i den samlede kulturminneforvaltningen, slik at det kan gripe inn dersom
faglige kulturminnehensyn ikke blir iva retatt blant annet i kommunene og fylkeskommunene.

Forslaget medfører likevel at myndighet og oppgaver flyttes fra statlig til regionalt nivå, slik
at alt førstelinjeansvar i forvaltningssaker samt myndighet til å dispensere fra kultur minne -
loven legges til fylkeskommunen og sjøfartsmuseene. En slik desentralisering vil føre til økt
demokratisering, mener Vestfold fylkeskommune , og den vil gi Riksantikvaren mulighet til
videreutvikle og styrke sin rolle som direktorat, det vil si som rådgivende og utøven de fag -
instans.

17.2 Utvalgets vurdering er

På kulturminnefeltet ivaretar fylkeskommunene et nasjonalt ansvar på regionalt nivå. Dette
har lagt grunnlag for forvaltning av kulturminnefeltet i et regional t utviklingsperspektiv, sam -
tidig som fylkeskommunene skal ivareta nasjonale målsettinger.

Utvalget støtter Klima - og miljødepartementets initiativ til i stor grad å rendyrke Riks -
antikvaren som direktorat og å styrke de fylkeskommunale kulturminnemiljøene. Mer hel het -
lig ansvar for førstelinjeoppgavene på felt et vil kunne bidra både til forenkling, økt regionalt
engasjement og sterkere regional kulturminnekompetanse. Fylkeskommunene vil kunne bli
bedre rådgivere og støttespillere både for kommuner, private eiere og tiltakshavere i spørsmål
om kulturminneverdier.

Utvalget mener Klima - og miljødepartementet bør ha en helhetlig og prinsipiell tilnærming til
oppfølgingen av vedtakene om endringer i oppgavefordelingen mellom fylkeskommunen og
Riksantikvaren.117 Utvalget mener at mest mulig av enkelt saksbehandlingen på kulturminne -
feltet bør legges til regional kulturminnemyndighet. Samtidig ser utvalget at det kan være
argumenter som taler for at ansvaret for enkelte typer kulturminner fremdeles samles i
direktoratet. Det kan være kulturminner av sær lig stor nasjonal eller internasjonal verdi, store
enkeltobjekter av nasjonal verdi med betydelige kostnader knyttet til seg, og/eller objekter
som krever en særskilt kompetanse som det ikke vil være rasjonelt å bygge opp regionalt.

Som Vestfold fylkeskom mune også understreker, ser utvalget det som hensiktsmessig at
Riksantikvaren fremdeles skal være fredningsmyndighet og klageorgan for vedtak fattet i
fylkene, og at Riksantikvaren bør beholde innsigelsesmyndigheten etter gitte kriterier.

Utvalget mener ti lskuddsforvaltningen i dag virker byråkratisk og lite effektiv. Samtidig gir
organiseringen en fleksibilitet med hensyn til å fordele begrensede midler til prosjekter som
trenger det mest. Ut fra kulturminneansvaret som fylkeskommunene har, og med den styr k ede
kapasiteten og kompetansen de sammenslåtte fylkeskommunene vil få, mener utvalget at
fylkeskommunen i størst mulig grad selv bør få ansvar for å forvalte og prioritere midler ved
at midlene i de relevante bevaringsprogrammene overføres til fylkeskommu nene. Det vil gi
fylkeskommunene forutsigbarhet med hensyn til hvilke økonomiske rammer som er til
rådighet, det vil gi et bedre grunnlag for å prioritere innkomne søknader, det kan planlegges
for lengre restaureringsløp for visse anlegg , og fylkeskommunen kan være mer forutsigbar
overfor eiere av bygninger som er tilskuddsberettiget. Dette vil også redusere rapporteringen.
Samtidig ser utvalget at det kan være hensiktsmessig at også Riksantikvaren har egne midler

117 Meld. St. 22 (2015 2016) og Prop. 84 S (2016 – 2017).
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som kan tildeles ved ekstraordinære behov i enkeltfylker. Utvalget mener dette er i tråd med
retningslinjene for oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene.

17.3 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at førstelinjeoppgavene på kulturminnefeltet i hovedsak legges til fylkes -
kommunene.

Utvalget foreslå r at ansvaret for relevante tilskuddsordninger legges til fylkeskommunene.
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Del V I Helse og levekår

Befolkningens helse og velferd står sentralt i utviklingen av gode samfunn. Ikke bare er helse
og velferd viktig for deltakelse i samfunnslivet, det er og så slik at deltakelse i samfunnslivet
har betydning for befolkningens helse og velferd. Dette illustrerer sammenhengen mellom
ulike samfunns - og sektorområder . God helse i befolkningen og gode oppvekst - og levekår
handler om helse, men også om arbeid og sy ssel setting, utdanning og deltakelse, engasjement
og trivsel.

Alt dette er samfunnsområder der fylkeskommunen i dag spiller en viktig rolle – og har
potensial til å spille en enda viktigere rolle i fremtiden. Det er avgjørende for en god oppgave -
løsning at disse samfunnsområdene ses i sammenheng.

I dag har f ylkeskommunen ansvar for å fremme folkehelse innen de oppgaver som er tillagt
fylkes kommunen, og de skal understøtte kommunene i deres folkehelsearbeid. F ylkes -
kommunen e har videre ansvar for den offe ntlige tannhelsetjenesten , og de har ansvar for
pedagogisk - psykologiske støttetjenester (PP - tjeneste) til eleve r i videre gående utdanning .

I det følgende drøftes oppgaver innen områdene folkehelse, PP - tjenester, barnevern og
familievern . Utvalget omtaler spes i alisthelsetjenesten uten å konkludere på denne oppgaven.

18 Folkehelse
Folkehelsearbeid omfatter en rekke sektorer i samfunnet som påvirker innbyggernes levekår.
Den konkrete definisjonen av folkehelse som fremgår av folkehelseloven og som Helse - og
omsorgsdepartementet og H elsedirektoratet benytter, er "befolkningens helsetilstand og
hvordan helsen fordeler seg i en befolkning".

F olkehelse handler om mer enn helse i tradisjonell forstand . Folkehelsearbeid dreier seg om å
gi mennesker muligheter til å mestre egne liv og sette dem i stand til å delta i samfunnet. Det
kan dreie seg om å være med i organiserte aktiviteter som skole, arbeidsliv og foreninger eller
mer uorganisert og spontan akti vitet. Men det dreier seg også om gi muligheter for alle til å
engasjere seg i aktiviteter som påvirker eget liv, enten dette er politiske parti, interesse -
organisasjoner eller demonstrasjoner. Folkehelse er et viktig demokratibyggende element
også i en av ansert velferdsstat som Norge.

Folkehelsearbeid er definert i folkehelseloven som "samfunnets innsats for å påvirke faktorer
som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og
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somatisk sykdom, skade eller lidelser, el ler som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en
jevnere fordeling av faktorer som direkte el ler indirekte påvirker helsen."

Tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller er en viktig del av folkehelse politikken. Folke -
helse arbeidet skal også bidr a til trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og til en
utvikling fra et tradisjonelt sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv hvor bakenfor -
liggende faktorer med betydning for folks helse kommer tydeligere fram .118 Jo lenger en
klarer å flytte innsatsen bakover i kjeden, jo mer sannsynlig vil man angripe helseproblemer
ved roten.

Folkehelseloven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter
i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvar lig måte. Loven
skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Folkehelseloven er harmonisert med plan - og bygningsloven, og plansystemet utgjør en
sentral arena for det systematiske folkehelsearbeidet. Folkehelseutfordringene ska l inngå som
grunnlag i kommunenes og fylkeskommunenes planstrategier, jf. folkehelseloven § 21. Plan -
legging etter plan - og bygningsloven skal "fremme befolkningens helse og motvirke sosiale
helseforskjeller . " 119

Folkehelseloven griper inn i samspillet mel lom nivåer og mellom sektorer, fordi den inne -
bærer at arealutvikling, planlegging, administrasjon og tjenesteyting skal inkludere folkehelse
i sine daglige aktiviteter. Aktører på flere nivåer og i ulike sektorer må derfor samarbeide for
å nå disse målene .

1 8.1 Dagens oppgavefordeling

Folkehelseloven spesifiserer roller for de ulike aktørene i forvaltningen. Loven tydeliggjør
kommunenes ansvar for folkehelse på tvers av sektorer og angir en arbeidsform med bestemte
prosesskrav som skal bidra til at folkehelsearbeidet blir kunnskapsbasert, systematisk og lang -
siktig både i kommuner, i fylkeskommuner og i staten. De statlige aktørene – Helse - og
omsorgs departementet , Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens helsetilsyn og
fylkesmennen e – skal understøtte kommuners og fylkeskommuners folkehelsearbeid.

Kommunen
Kommunen skal fremme folkehelse innen sine oppgaver og med de virkemidler de har (folke -
helseloven § 4). Kommunene skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen
og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne (§ 5). Videre skal kommunene
være oppmerksomme på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller
helsemessige problemer, eller sosiale helseforskjeller. Kommunen skal gi infor masjon, råd og
veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og fore -
bygge sykdom (§ 7).

Fylkeskommunen
Fylkeskommunen skal arbeide for å fremme folkehelse innen de oppgaver som er tillagt
fylkeskommunen, som tannhelsetjen esten, videregående opplæring, miljø og friluftsliv, kultur

118 Helgesen og Hofstad (2012). Regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Ressurser, organisering og koordinering.
NIBR - rapport 2012: 13, s. 10.
119 Plan - og bygningsloven § 3 - 1.



Side 137 av 189

og idrett, samferdsel og trafikksikkerhet. Arbeid for folkehelsen skal ivaretas og vektlegges i
fylkeskommunens politikkutforming, som samfunnsplanlegger og planmyndighet i fylket.

I tillegg skal fylkes kommunen understøtte kommunene i deres folkehelsearbeid, og være
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprett holde sosiale og helse -
messige problemer eller sosiale helse forskjeller. En av oppgavene til fylkes kommunen er å
gjø re tilgjengelig relevante opplysninger om befolkningens helse tilstand og påvirknings -
faktorer som fylkeskommunen fremskaffer. Fylkeskommunen skal med andre ord ha
nødvendig oversikt over helse tilstanden i fylket og positive og negative faktorer som påvir ker
den. Oversikt over helsetilstanden skal inngå som grunnlag for fylkes kommunal planstrategi.

Fylkeskommunen skal også være pådriver for og samordner av folkehelsearbeidet i fylket.
Dette gjelder både overfor kommuner, næringsliv, frivillig sektor og be folkningen generelt i
fylket. Pådriveransvaret omfatter også å hjelpe kommunene med deres folkehelsearbeid. Som
samfunnsutvikler skal fylkeskommunen samarbeide med ulike aktører (som regional stat,
kommuner, frivillige organisasjoner, næringsliv, forskning s - og undervisningsmiljøer, helse -
foretakene) og sektorer, samt ta lederskap for å få til et helhetsgrep på utviklingen i fylket.
Fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeidet er presisert i folkehelselovens § 20 og 21.

Samtidig har fylkeskommunen et gene relt ansvar for å være regional utviklingsaktør, og kan i
den rollen framstå som pådriver overfor kommunene og overfor andre offentlige, private og
frivillige aktører på fylkesnivå.

Fylkesmannen
Fylkesmannen skal i hele sin virksomhet vurdere konsekvense r for befolkningens helse der
det er relevant. Dette gjelder for eksempel innen utdanning, miljø og plan. Fylkesmannen skal
bidra til å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet og være pådriver for kunnskaps -
basert folkehelsearbeid på lokalt og re gionalt nivå. Støtten til kommuner skjer i form av råd
og veiledning, samt uttalelser i forbindelse med kommunenes planstrategier og planer.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver etter
folkehelseloven.

Helsedirektorate t og Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet er fagorgan på folkehelse og helsetjenesteområdet, i tillegg til å være regel -
verksforvalter og iverksetter av vedtatt politikk på området. Helsedirektoratet skal følge med
på forhold som påvirker folkehelsen, samt følge med på utviklingen i folkehelsearbeidet og i
helse - og omsorgstjenesten. Direktoratet gir råd og veiledning om strategier og tiltak overfor
sentrale myndigheter, regionale og lokale myndigheter, helseforetakene, frivillige organisa -
sjoner, priva t sektor og befolkningen. Helsedirektoratet skal også utvikle nasjonale normer og
standarder for godt folkehelsearbeid.120

Folkehelseinstituttet skal overvåke utviklingen av folkehelsen, utarbeide oversikt over
befolkningens helsetilstand og faktorer som påv irker denne, samt drive forskning på folke -
helseområdet. Instituttet skal gjøre tilgjengelig opplysninger som grunnlag for kommunenes
og fylkeskommunenes oversikter (folkehelseprofiler , jf. folkehelseloven § 25).

120 Helgesen og Hofstad (2012) Regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Ressurser, organis ering og koordinering.
NIBR - rapport 2012: 13.
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1 8.2 Tilskuddsmidler til regionalt og lokalt f olkehelsearbeid

Mye av aktiviteten i dagens folkehelsearbeid er prosjektfinansiert. I dag søker kommunene
tilskudd både hos Helsedirektoratet, fylkesmannen og fylkes kommunen. Fylkeskommunen
har ansvar for én av tilskuddsordningene under Helse - og omsorgsd epartementet på folke -
helseområdet. Helsedirektoratet er den største tilskuddsforvalteren på folke helse området og
forvalter åtte ordninger med særskilt relevans for folkehelsearbeidet selv om de fleste
ordningene hører inn under andre programkategorier enn folkehelse .121 Mange av tilskuddene
fordeles etter søknad, med tilhørende rapportering. Dette er ressurskrevende for
kommunene .122

Helsedirektoratet forvalter én tilskuddsordning under utgiftskap. 714 Folkehelse :

Bedre Tverrfaglig Innsats - utvikling av lokal samhandling , der formålet er helhetlig
og koordinert innsats overfor målgruppen (3,2 mill. kroner i 201 8 ). Kommuner er
tilskudds mottakere.

Videre er disse tilskuddsordningene relevante for folkehelsearbeidet:

Kvalifisering av fremmedspråklige helsefagarbeidere , der formålet er å øke kvaliteten
for pasienter og brukere av kommunenes pleie - og omsorgstjenester ved å øke
tilgangen på kvalifiserte helsefagarbeidere ( 3,1 mill. kroner i 201 8 ). Både kommune
og fylkes kommune er tilskuddsmottakere.123

Ak tivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet,124 der formålet er å motvirke
ensom het, passivitet og sosial tilbaketrekning, gjennom å skape aktivitet, deltakelse,
møteplasser og sosialt fellesskap (18,8 mill. kroner i 201 8 ). Både kommune og
fylkesko mmune er tilskudds mottakere. Tiltaket skal evalueres i 2018.
Utvikling av skolehelsetjenesten i videregående skoler125 (28, 5 mill. kroner i 2017).
Kommunen er tilskuddsmottaker .

Fylkesmannen og Helsedirektoratet forvalter følgende fire ordninger:

Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd , der formålet er å stimulere
kommunene til kompetanse og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse -
og omsorgs feltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester ( 3 87 , 4 mill. kroner i
201 8 ). Både kommune og fylkeskommune er tilskuddsmottakere.
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs - , lærings - og mestringstilbud, der
formålet er å stimulere til utvikling av kommunale helse - og omsorgstjenester som
støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsre formen og NCD - strategien om
å fremme fysisk og psykisk helse, forbygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og
til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse - og omsorgstjenesten ( 17, 8 mill.
kroner i 201 8 ). Kommuner er tilskuddsmottakere.
Seksuell helse , der formålet er å bidra til fortsatt redusert abortrate og reduksjon i
smitte av seksuelt overførbare infeksjoner ( 54 ,1 mill. kroner i 2018 ). Både kommune
og fylkes kommune er tilskuddsmottakere.

121 Ordningene fordeler seg på Programkategori 10.10 Folkehelse mv (714 Folkehelse) og Programkategori
10.60 Helse - og omsorgstjenester i kommunene (761 Omsorg s tjeneste, 762 Primærhelsetjeneste og 765 Psykisk
hel se og rusarbeid)
122 Dokument 3:11 (2014 - 2015) Rapport: Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid (2015).
123 Hører inn under kap. 761 Omsorgstjeneste
124 Hører inn under kap. 761 Omsorg s tjeneste
125 Hører inn under kap. 762 Primærhelsetjeneste. Fra 2018 er ordningen slått sammen med øremerkede midler
for helsestasjons - og skolehelsetjeneste (til sammen 282,8 mill. kroner i 2018).
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Psykologer i de kommunale helse - og omsorgstjenestene ( 1 55 mill. kroner i 201 8 ).
Kommuner er tilskuddsmottakere .

Boks 18.1 Nytt program for folkehelsearbeid i kommunene (2017 2027)

Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017 - 2027) er en tiårig satsing for å utvik le kommunenes
arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, og er et samarbeid mellom Helse - og omsorgs -
departementet og KS, begrunnet i et ønske om å samle kommunale tilskudds ordninger under ett program.
Satsingen skal bidra til å styrke kommu nenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid.

Programmet rulles ut i 2017 - 20 19. Det er lagt opp til en trinnvis tildeling av midlene til kommunene: Helse -
direktoratet utlyser en tilskuddsordning som fylkeskommunene kan søke på, og der fylkes kommun ene
forvalter midlene til gjennomføring av lokale tiltak i kommunene. Fylkeskommunene må inngå formelle
samarbeid med kommunene om tiltaksutvikling. For 2018 utgjør ordningen 71,3 mill. kroner. Fylkes -
kommunene og kommunene kan søke om tilskudd for en peri ode på tre til fem år for tiltaksutvikling og
tiltaksevaluering. Fylkeskommunene skal rapportere årlig på økonomi og status for arbeidet til Helse -
direktoratet.

Fylkeskommunene som tildeles midler skal etablere et regionalt samarbeidsorgan for å forankre u tviklings -
arbeidet i kommunene og for å knytte forskningskompetanse til prosjektene. Det kan bygge videre på
strukturer som allerede er etablert i fylket. Programmet går langt i prosess beskrivelse og detaljering av
hvordan kommuner og fylkeskommuner skal arbeide med temaet. Det understrekes i programbeskrivelsen at
det på sikt kan det være aktuelt å vurdere andre organisatoriske løsninger gjennom de nye fylkes -
kommunene, tilpasset regionreformen.

1 8.3 Utvalgets vurderinger

Bør folkehelsearbeidet ses i et sekt orovergripende perspektiv?
Folkehelse krever en sektorovergripende tilnærming i tråd med retningslinje 4 for oppgave -
fordelingen. Til grunn for folkehelsearbeidet ligger forståelsen av at helse skal være med i alt
vi gjør fordi påvirkningsfaktorer er å fin ne i alle samfunnets sektorer. Behovet for å samordne
på tvers av sektorer og tjenesteoppgaver blir dermed betydelig.

Fylkeskommunen og fylkesmannen har overlappende ansvar i folkehelsearbeidet, blant annet
ved at fylkesmannen etter folkehelseloven skal være en pådriver for kunnskapsbasert folke -
helsearbeid, mens fylkeskommunen har ansvar for å gi en oversikt over helsetilstanden i
fylket. Samtidig har begge etatene ansvar for å drive rådgivning overfor kommunene. Å samle
hovedtyngden av de økonomiske og pedagogiske virkemidlene til fylkeskommunen vil
redusere uheldig overlapp mellom fylkesmann og fylkeskommune og bidra til mer effektiv
oppgaveløsning. For at folkehelseperspektivet skal kunne bli vektlagt i politikkutforming på
regionalt nivå, er det nødve ndig at fylkeskommunen har et sterkt fagmiljø. Fylkes kommunene
har allerede i dag utstrakt veiledningssamarbeid med kommunene om oversikts arbeid, tiltak
og metoder for implementering av kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Utvalget mener også det
er behov f or å samle virkemiddelbruken som er lagt til H elsedirektoratet av samme
begrunnelse. Det er behov for å i større grad samle ansvaret og kompetanse på området til ett
organ. Tilskudd til folkehelsearbeid som allerede skal virke på regionalt og lokalt nivå, bør
ses i sammenheng med fylkeskommunens ansvar og oppgaver på folkehelseområdet og som
regional samfunnsutvikler.
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Bør folkehelsearbeidet tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Gitt store sosiale og geografiske variasjoner i levekår og helseatferd, er folkehelsearbeid et
typisk eksempel på en oppgave som må være tilpasset regionale utfordringer og behov. I et
fylke kan det være store forskjeller både mellom kommuner og innen komm uner. Et mål rettet
folkehelsearbeid må prioritere og tilpasse innsatsen til de områder og utfordringer der
behovene er størst. Utvalget mener at fylkeskommunen som politisk organ og i kraft av sin
regionale samfunnsutviklerrolle bør få et større og mer he lhetlig ansvar for denne oppgaven , i
tråd med retningslinje 3 for oppgavefordelingen om at o ppgaver som krever utøvelse av
politisk skjønn og vurdering bør legges til folke valgte organer . Større handlefrihet for fylkes -
kommunene vil bidra til å utvikle fo lkehelsen basert på lokale og regionale behov.

Hvilket geografisk nivå er hensiktsmessig for å ivareta folkehelsearbeidet?
Kommunene er nærmest innbyggerne og kan og bør sette inn en rekke tiltak for å styrke
folkehelsen i kommunen. Samtidig mangler mange små kommuner kapasitet og kompetanse
til å utvikle dette feltet, og har behov for veiledning på området. Fylkeskommunene har
allerede ansvaret for folkehelse. De nye fylkeskommunene vil få ytterligere kapasitet og
kompetanse, samtidig som de vil ha den nød vendige nærheten til kommunene. Et forsterket
ansvar er i tråd med retningslinje 1 for oppgavefordelingen.

Fylkeskommunene har ansvar for å forvalte midlene til gjennomføring av lokale tiltak i
kommunene. Utvalget mener at fylkeskommunene, i kraft av eks isterende ansvar og oppgaver
på folkehelseområdet og kjennskap til regionale og lokale behov, vil kunne håndtere
tilskudds forvaltningen på en god måte.

Det fremstår lite effektivt at Helsedirektoratet har beslutningsmyndighet over søknader og for -
deling av midler mellom fylkeskommunene som deltar i programmet. Konkret mener utvalget
at de nevnte tilskuddsordningene under Helse - og omsorgsdepartementet bør overføres til
fylkes kommunen. Også fylkesmannens oppgaver på folkehelseområdet bør overføres til
fyl kes kommunene.

18.4 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at fylkesmannens oppgaver på folkehelseområdet overføres til fylkes -
kommunene, med unntak av fylkesmannens tilsyns ansvar .

Utvalget foreslår at ansvaret for tilskuddsordninger som i dag forvaltes av H else direktoratet
og fylkesmannen med relevans for folkehelsearbeidet lokalt og regionalt overføres til fylkes -
kommunene. Det gjelder også det nyetablerte program for folkehelsearbeid i kommunene.
Dette gir både potensial for effektivisering, mindre byråkrati o g bedre målretting av midlene.

Utvalget mener videre at d et er uhensiktsmessig med en statlig tilsynshjemmel overfor fylkes -
kommunene på området. Dette gjelder også for kommunene. Folkehelseloven gir et l ite
tydelig grunnlag for tilsyn og området bør vurd eres for fylkeskommunal egenkontroll .

19 Spesialpedagogisk støtte til skoleelever
Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for pedagogisk - psykologiske støttetjenester
(PP - tjeneste) til elevene i henholdsvis grunnskole og videregående opplæring. Statped (Statlig
spesial pedagogisk tjeneste) er en støttetjeneste underlagt Utdanningsdirektoratet. Statped ble
etablert for å gi spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner . Tjenester
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som skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte op plæringsbehov får god og
tilrettelagt opplæring. Statped ha dde ved utgangen av 2016 o m lag 7 21 årsverk .

Statped har spisskompetanse innenfor opplæring på de seks fagområdene syn, hørsel,
kombinerte syns - og hørselstap og døvblindhet, sammensatte lærevansk er, språk og tale, og
ervervet hjerneskade. I tillegg har Statped kompetanse på systemrettet arbeid og system -
baserte arbeidsprosesser.

Statped er sentral formidler av læringsressurser og skal bidra til at teknologiske hjelpemiddel
tas i bruk på opplærings feltet. Sammen med universiteter og høgskoler skal Statped bidra til
spesialpedagogisk kunnskapsutvikling og spre kunnskap innenfor spesialpedagogiske
områder.

I 2016 mottok 8 631 brukere én eller flere tjenester fra Statped. I tillegg jobbet etaten med
sy stembaserte tjenester. Statped har til skoleåret 2016/2017 tilrettelagt 132 nye lærebøker
pedagogisk (nyproduksjoner), enten i punktskrift (papir eller e - bok tilpasset leselist) eller som
lydbok. I tillegg er 250 bokverk levert i ett eller flere eksemplare r i punktskrift på papir og/
eller e - bok tilpasset leselist (reproduksjoner). Statped arrangerer en rekke kurs, konferanser,
nettverk og andre systemrettede tjenester.

Tidligere fantes det en rekke statlige spesialskoler. Ulike skoler, årsverk og enheter h ar etter
hvert blitt overført til kommunene og fylkeskommunene. Statped driver nå kun é n spesial -
skole; Skådalen skole for døvblindfødte i Oslo. Statped har også et landsdekkende ansvar for
tjenester til samiske brukere .

Statped er delt inn i fire regione r (Statped nord, midt, vest og sør - øst). Hver region har et
kontor som er ansvarlig for tjenesteytingen. Regionkontorene leverer i hovedsak de samme
tjenestene, men i og med at enkelte diagnosegrupper er svært smale, vil det på noen fag -
områder kun være relevant kompetanse på enkelte av regionkontorene. Søknad om tjenester
og andre henvendelser rettes til regionkontorene. Dersom de ikke har rett kompetanse til
barnets behov, sendes henvendelsen til hovedkontoret som sørger for at et annet regionkontor
overtar saken. I tillegg ivaretar kontorene i Trondheim og Oslo ansvaret for tilpasning av
læremateriell til henholdsvis hørselshemmede og synshemmede.

Statped tar imot søknader fra kommuner og fylkeskommuner om individbaserte og
systembaser te tjenester. Statped gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner når disse:

har utredet og iverksatt tiltak uten ønskede resultater
ikke kan forventes å ha kompetanse
Statped vurderer at det lokalt bør bygges opp kompetanse
I noen tilfeller vil Statped kunne iverksette tjenester uten at tiltak er prøvd ut lokalt.
Dette kan være i forbindelse med medfødte sansetap eller ved ervervede hjerneskader.

Ofte vil det være slik at et barn/ungdom får tjenester fra det kommunale/fylkeskommunale
PPT, samtidig som St atped gir mer spesialiserte tjenester.

Ifølge Statped praktiseres samarbeidet mellom Statped og kommuner og fylkeskommuner
ulikt. Dette kan både skyldes at en del kommuner har tilstrekkelig kompetanse til selv å
ivareta innbyggernes behov og det kan skyld es mangelfull kunnskap om Statpeds tjenester.
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1 9.1 Utvalgets vurderinger

Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta PP - tjenesten?
Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for PP - tjenesten til egne elever. At den
enkelte kommune og fylkeskommune selv har det totale fagansvaret for denne brukergruppen,
ville vært i tråd med retningslinje 2 for oppgavefordelingen. Imidlertid er Statpeds tjenester
spesialiserte og enkelte av brukergruppene til Statped er små. Det gjør det ikke hensikts -
messig å overføre o ppgavene til den enkelte kommune.

Utvalget mener imidlertid at de nye fylkeskommunene vil ha kapasitet og kompetanse til å
ivareta hoveddelen av Statpeds støttetjenester overfor kommunene. Dette er i tråd med
retnings linje 1 for oppgavefordelingen. Fylke skommunene er nær kommunene, vil ha oversikt
over kommunenes og brukernes behov for PP - tjenester og utvikle samarbeidet.

Utvalget registrerer at stadig flere spesialskoler alt har blir overført til kommuner, fylkes -
kommuner og andre etater. Statped har nå ansvaret for kun en spesialskole, etter at Trondheim
kommuner fra 1.7 2017 overtok driften av A.C. Møller skole. Trondheim kommune opprett -
holder dermed et landsdekkende tilbud til grunnskoleelever som behøver opplæring i og på
tegnspråk.

Bør hele PP - tje nesten tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Behovet for PP - tjenester må tilpasses brukernes behov og samtidig ta hensyn til de nasjonale
føringene som gjelder for tjenesten. Oppgaven er primært av en faglig karakter og i mindre
grad gjenstand for politisk debatt. Imidlertid bør PP - tjenesten s es i sammenheng med l okale
og regionale behov – noe som tilsier at tj enestene bør legges til et folkevalgt organ som kan
ha større grad av legitimitet til å tilret te legge og legge sette rammer for PP - tjenestenes
utvikling. Å prioritere og tilpasse oppgaveløsningen til lokale og regionale behov og
forutsetninger er i lys av retningslinje 3 en politisk oppgave som innebærer avveininger og
prioriteringer mellom ulike l egitime mål og interesser.

Bør PP - tjenesten s es i et sektorovergripende perspektiv ?
En overføring av Statped t il fylkeskommunene vil bygge opp under de PP - faglige m i ljøer
fylkeskommunene allerede har , og støtte opp under fylkeskommunenes øvrige ansvar fo r
videregående opplæring. En overføring vil i større grad enn i dag ivareta hensynet til ko ble
sammen fagmiljøer og fagområder som i stor grad bør ses i sammenheng , i tråd med retnings -
linje 4 for oppgavefordelingen.

1 9.2 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår å overføre Statpeds PP - oppgaver til fylkeskommunene og dermed ansvaret
for veiledning og støttetjenester overfor kommunene. Oslo kommune overtar Statpeds skole i
Skådalen og må ta ansvaret for et landsdekkende tilbud.

Statspeds rest erende oppgaver, primært utvikling av læremidler og forskning, overføres
Utdanningsdirektoratet.
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20 Barnevern
Barne - og likestillingsdepartementet (BLD) foreslo våren 2017 endringer i dagens ansvars -
deling i barnevernet i Prop. 73 L (2016 2017) Endringer i barnevernloven (barneverns -
reform) . Stortinget behandling av forslagene ga et større ansvar for barnevernet fra staten til
kommunene.

20.1 Ansvarsdelingen etter barnevernreformen

Kommunene er ansvarlig for å utføre de oppgavene som i barnevern loven ikke er lagt til et
statlig organ. Dette omfatter majoriteten av lovens oppgaver. Det omfatter blant annet
ansvaret for å gjennomgå meldinger og foreta undersøkelser, treffe vedtak om frivillige
hjelpetiltak, treffe akuttvedtak og fremme tvangssaker for fylkesnemnda for barnevern og
sosiale saker. Kommunene har fullt betalingsansvar for ordinære fosterhjem og generell
veiledning av fosterhjemmene. Videre har kommunene ansvaret for å søke etter fosterhjem i
barnets familie og nære nettverk. I hver komm une skal være en administrasjon med en leder
som har ansvaret for oppgavene etter loven.

Barne - , ungdoms - og familieetaten (Bufetat) er delt inn i fem regioner og skal etter
anmodning fra kommunen bistå barnevernstjenestene i kommunen med plassering av ba rn
utenfor hjemmet . Bufetat har ansvar for rekruttering samt nødvendig opplæring av fosterhjem .
Bufetat har videre ansvar for etablering og drift av statlige institusjoner og for godkjenning av
private og kommunale institusjoner . I tillegg har Bufetat et m edfinansieringsansvar for opp -
hold i institusjon og spesialiserte fosterhjem . Bufetat kan videre tilby den kommunale barne -
verntjenesten å utrede omsorgssituasjonen til barn i alderen 0 – 6 år der det er stor usikkerhet
ved om det er alvorlige mangler ved de nne. Barne - , ungdoms - og familieetaten kan tilby
hjelpe tiltak i etterkant av slik utredning når dette er nødvendig for at barnet skal få forsvarlig
hjelp. Bufetat kan også tilby barneverntjenesten spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet der dette
kan forhind re plassering utenfor hjemmet.

Barne - , ungdoms - og familiedirektoratet (Bufdir) er sentralt nivå i Bufetat, og leder etatens
virksomhet . Bufetats lovpålagte oppgaver ivaretas i hovedsak av regionalt nivå i Bufetat.
Bufdir er videre tillagt oppgaver som fa gdirektorat for barnevernet, både det statlige og det
kommunale. Formålet er å styrke utviklingen av et kunnskapsbasert barnevern, formidle
kunnskap fra forskning og utvikle faglige anbefalinger på barnevernsområdet.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et uavhengig domstollik nende forvaltnings -
organ, med avgjørelsesmyndighet i saker om blant annet omsorgsovertakelse og i saker som
gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige atferdsvansker. Avgjørelser fattet av
fylkesnemnda kan bringes in n for ti ngretten for rettslig prøving. Statens helsetilsyn har det
overordnede faglige ansvaret for tilsynet etter barnevernloven .

Fylkesmannen er statlig barnevernsmyndighet på fylkesnivå og fører tilsyn med lovligheten
av kommunens oppfyllelse av sine pl ikter etter barnevernloven . Fylkesmannen skal også
sørge for at kommunene får råd og veiledning, og er klageinstans for enkeltvedtak barne -
vernstjenesten fatter etter barnevernloven. Fylkesmannen fører tilsyn med barneverns -
institusjoner, sentre for foreld re og barn, omsorgssentre og andre statlige tjenester og tiltak.

Som både kommune og fylkeskommune hadde Oslo et helhetlig ansvar for barnevernet før
staten overtok det fylkeskommunale oppgaveansvaret i 2004. Dette ble opprettholdt ved at
Oslo ikke ble om fattet av den statlige overtakelsen av fylkeskommunens oppgaver. Barne -
vernlovens bestemmelser om Bufetats oppgaver og ansvar kommer derfor ikke til anvendelse
i Oslo kommune. I Oslo kommune skal disse oppgavene ivaretas av kommunen selv . På
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institusjonsom rådet ivaretar det sentrale nivået i kommunen (Barne - og familieetaten) plikten
til å sørge for et tilgjengelig og faglig forsvarlig institusjonstilbud. Bydelene i kommunen
velger blant institusjonsplassene etaten tilbyr. Barne - og familieetaten (BFE) ivar etar videre
ansvaret for rekruttering og opplæring av fosterhjem.

20.2 Overføring av ansvaret fra fylkeskommunene til staten

Bufetat ble etablert som følge av reformen i barnevernet i 2004. Før reformen var det fylkes -
kommunene som hadde ansvaret for de oppgav ene som Bufetat har i dag. Fylkeskommunene
overtok ansvaret for barnevernsinstitusjonene og for godkjenning og tilsyn med fosterhjem fra
kommunene ved lov av 8. juni 1979 nr. 51.

I Ot.prp. nr. 9 (2002 2003)126 fremkommer det at b akgrunnen for at staten over tok ansvaret
for de fylkeskommunale oppgavene blant annet var at andre omfattende reformer hadde
endret rammebetingelsene for barnevernet og familievernet . Ansvaret for spesialisthelse -
tjenesten, herunder barne - og ungdomspsykiatrien og deler av rusmiddelomsorgen, ble med
virkning fra 1. januar 2002 overført fra fylkeskommunen til statlig eide helseforetak. Videre
fremkommer det at det fylkeskommunale barnevernet samlet sett hadde store utfordringer
med å sikre et godt og likeverdig tilbud i hele land et. Dette skyldtes ifølge Prop osisjonen
blant annet m angler ved fylkeskommunenes bistand til kommunene, delvis på grunn av et
dårlig utbygget tiltaksapparat og delvis på grunn av mangelfull k unnskap om og oppfølging
av eksisterende tilbud.

Videre ble det vist til at m anglende befolkningsgrunnlag for visse typer tiltak, som for
eksempel sentre for foreldre og barn, gjorde det nødvendig for fylkeskommunene å inngå
avtaler seg i mellom. Mange fyl keskommuner vegret seg mot å inngå slike avtaler, som igjen
førte til mangel på tilbud. Det ble også pekt på et særlig mangelfullt tilbud for barn og unge
med alvorlige atferdsvansker.

20.3 Evaluering av reformen og tilpassing av det statlige tilbudet
Denne f o rvaltningsreformen ble evaluert i 2011, og hovedkonklusjonen fra evalueringen er at
Bufetat har kommet langt i å nå måle ne som ble satt. De viktigste utfordringene på
evalueringstidspunktet gjaldt samhandlingen mellom stat og kommune.

Etter evalueringen av reformen la BLD i 2013 fram Prop. 106 L (2012 2013) Endringer i
barnevernloven. Ett av tiltakene i Prop osisjonen var å klargjøre kommunenes og statens
ansvar i barnevernet. Tidligere var det 28 fagteam i Bufetat som noen steder utførte
kommunale oppgaver. Iverksetting av Prop. 106 L førte til at de som tidligere hadde arbeidet i
fagteamene, fikk en mer spisset funksjon. I nntaksrollen skulle rendyrkes, og andre oppgaver
som tidligere hadde vært utført av fagteamene skulle utfases. Fagteamenes råd - og
veiled nings oppgaver skulle begrenses til hva som følger av den lovfestede bistandsplikten.
Det samme gjaldt enkeltstående utredningsoppdrag for kommunen. Endringen skulle bidra til
å tydeliggjøre kommunenes eget faglige ansvar, slik at de selv måtte bygge opp, eller på
annen måte skaffe seg tilgang til, tilstrekkelig kompetanse.

126 Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) og lov 19. juni 1997
nr. 62 o m familievernkontorer (familievernkontorloven) m v .
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Figur 20.1 Bufetats statlige tjenestetilbud (kilde: Bufirs årsrapport 201 6)

Inntaksfunksjonen ble omorganisert slik at det nå er en inntaksenhet i hver region. I tillegg er
det etablert ett nasjonalt inntaksteam (NIT) som kartlegger for målgruppe og anbefaler tiltak
for barn plassert etter atferdshjemlene i barnevernsloven. Videre er det etablert en nasjonal
enhet for inntaksstøtte (EIS) som kvalitetssikrer og gir råd om kjøp av barnverntjenester.
Parallelt med rendyrking av inntaksfunksjonen i de tidligere fagteamen e , har inntaks -
funksjonen for fosterhjem blitt slått sammen med inntaksfunksjonen fagteamene.

Parallelt har Bufdir blitt bygget opp som fagdirektorat med mer overordnet veiledning av
kommunen ved hjelp av retningslinjer og faglige anbefalinger.

20.4 Nærmere om institusjonstilbudet og fosterhjem staten har
ansvar for

I løpet av 2015 mottok om lag 53 400 barn og unge hjelp fra barnevernet . Bare en liten andel
av disse barna har tiltak i regi av det statlige barnevernet.

Kartet viser oversikt over:
Statlige barnevernsinstitusjoner for alle funksjoner
Statlige sentre for foreldre og barn
Statlige omsorgssentre
Enhet for inntak i hver region
En het for fosterhjemstjenesten i hver region
Statlige familievernkontor
( Kartet viser kun oversikt over institusjonene,
ikke institusjonenes avdelinger som er spredt
geografisk )

I tillegg har Bufetat:
Nasjonalt inntaksteam for inntak til behandlings -
institusjoner ( lokalisert i Trondheim )
Avdelinger/lokasjoner til alle inntak og f oster -
hjems tjenester for å ivareta nærhet til kommunene
21 MST team og 5 FFT team spredt over hele
landet
Opplærings - og veiledningsaktivitet på PMTO i
hele landet
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20.4.1 I nstitusjonstilbudet

Ved utgangen av 2015 f ikk om lag 900 barn og unge i barnevernet et institusjonstiltak gjen -
nom Bufetat. Dette utgjorde om lag 2,5 prosent av det totale antall barn og unge med tiltak fra
barnevernet ved slutten av 2015. Nærmere 90 prosent av barna på institusjon er over 13 år.

Institusjonstilbudet er differensiert etter målgrupper. Av barna som ved utgangen av 2015 fikk
et institusjonstilbud gjennom Bufetat var 16 prosent plassert etter akutthjemler, 20 prosent
etter atferdshjemler og 64 prosent etter omsorgshjemler. Tallene in kluderer både frivillige
plasseringer og tvangsplasseringer. Det er store geografiske forskjeller i tilgangen på institu -
sjoner for de ulike målgruppene. Mens Sør - Østlandet har et omfattende og differensiert tilbud,
finnes det ingen institusjoner for atfer dsplasseringer og kun én omsorgsinstitusjon nord for
Tromsø. Det er også få institusjonsplasser i alle kategorier på Nord - Vestlandet og i deler av
Midt - Norge.

Av barna som ved utgangen av 2015 fikk et institusjonstilbud gjennom Bufetat var om lag 55
prose nt i institusjoner driftet av private aktører. Blant barn i institusjon på bakgrunn av
atferds - og omsorgshjemler var 60 prosent i private institusjoner. Tilsvarende andel for barna i
institusjon på bakgrunn av akutthjemmel var 35 prosent. Det er både idee lle og kommersielle
aktører i markedet for institusjonstiltak.

Institusjonstilbudet er lite og spesialisert. Årlig er det få barn som trenger institusjon, men de
har ulike og ofte komplekse utfordringer. Dette medfører at det kan være utfordrende å finne
en institusjon som kan ivareta barnets individuelle behov for omsorg og behandling, samtidig
som andre hensyn skal ivaretas, som barnets tilknytning til hjemstedet. Problemet er størst i
de områdene der antallet institusjoner er lite, men forekommer også i mer sentrale strøk der
det er flere institusjoner. Institusjonsplasseringer som er dårlig tilpasset det enkelte barns
behov kan føre til feilplasseringer og flyttinger mellom institusjoner.

Forsvarlig omsorg og behandling stiller store krav til kompetanse og kvalitet i institusjonene.
Dette gjelder også for forvaltningsfunksjonene – ved styring, oppfølging, anskaffelser og
inntak. BLD har vært opptatt av at et samlet ansvar for institusjonstilbudet gir grunnlag for
stordriftsfordeler og et faglig differens iert tilbud . Når opptaksområdet omfatte r hele landet,
kan man til enhver tid h a tilgjengelige og differensierte institusjonsplasser tilpasset barnas
individuelle behov, og slik at kompetansemiljøene får nødvendig mengdetrening. Dette
omfatter også forvaltn ingsoppgaver som styring og oppfølging av institusjonstilbudet samt
anskaffelser og inntak.

20.4.2 F osterhjem

Antall barn i fosterhjem har økt med 53 prosent fra 2005 til 2015. Ved utgangen av 2015
bodde om lag 11 500 barn og unge i fosterhjem totalt, det vil si både de fosterhjemmene
kommunene og staten har ansvar for. Av disse bodde 64 prosent i ordinære kommunale
fosterhjem, 26 prosent i fosterhjem i slekt eller nettverk, fire prosent i statlige familiehjem, tre
prosent i statlige beredskapshjem (midlertidig b osted) og fem prosent i fosterhjem tilknyttet
private aktører. Ordinære fosterhjem uten noen form for forsterkning er den største gruppen (i
overkant av 7 000 hjem).

Ved utgangen av 2015 bodde om lag 800 barn i statlige familie - og beredskapshjem og om la g
600 barn og unge i fosterhjem tilknyttet private aktører, både ideelle og kommersielle. Av de
hjemmene som staten har et ansvar for (familiehjem, beredskapshjem og fosterhjem tilknyttet
private aktører) er 40 prosent fosterhjem tilknyttet private aktører .
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Bufetat ha ansvar for å rekruttere fosterhjem i alle kommuner og kan se hele landet under ett,
med sikte på å dekke bredden i behovet for fosterhjem. BLD har vært opptatt av at e n nasjonal
enhet kan gjennomføre denne typen rekruttering med en lavere res sursbruk, enn om det
bygges opp parallelle systemer på kommunalt nivå. Koordinering på nasjonalt nivå forhindre r
også en uheldig konkurranse mellom kommunene om fosterhjem.

20.5 Adopsjon og o msorgssentre for enslige mindreårige
asylsøkere

Bufetat har også ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Mens asyl -
søknaden behandles skal Bufetat gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et
omsorgssenter. Dette betyr blant annet at Bufetat skal sikre tilgjengelige, omsorgssentre med
tilstrekkelig antall plasser, ha daglig omsorg for barna som bor i omsorgssentrene, følge opp
enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, som bor i private omsorgssentre og kjøpe. plasser
av private aktører gjennom rammeavtaler eller enkeltkjøp. Bufetat ha r også ansvar for å
bosette de barna som bor i omsorgssentrene og som har får opphold i Norge.

Bufetat har ansvar for å behandle søknader om adopsjon, gjennomføre adopsjonsforberedende
kurs, og gi adoptivbarn som ønsker det informasjon om biologisk opphav. Bufdir har ansvar
for å tilrettelegge og sikre en trygg og sikker adopsjonsprosess, slik at adoptivbarns rettigheter
og behov blir ivaretatt.

20.6 Utvalgets vurderinger

Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta 2. linje barnevern?
Større fylkeskom muner gir grunnlag for å vurdere om de statlige barnevernsoppgavene kan
løses på en bedre måte ved at fylkeskommunene igjen får ansvar for disse, og om fylkes -
kommunene vil være i stand til å gi et helhetlig og kvalitativt godt tilbud til barn og unge.

B LD vurderte i barnevernsreformen å overføre et ytterligere ansvar for statens oppgaver på
feltet til kommunene. Hovedbegrunnelsen for å overføre mer ansvar til kommunene er å
samle et større ansvar hos ett forvaltningsnivå, nærmest mulig innbyggerne. Dette skal gi
bedre forebygging og tilpassede og gode tiltak for barn og deres familier, samt en mer effektiv
ressursbruk.

Kommunestrukturen på kort og lengre sikt legger imidlertid ikke til rette for at kommunene
kan ta et helhetlig ansvar, og det ble derfor en begrenset ansvarsoverføring i forrige stortings -
periode.

Fylkeskommunene vil etter regionreformen ha et befolkningsgrunnlag som legger til rette for
god kapasitet og kompetanse til å utvikle og drive tjenestene som i dag ligger hos Bufetat. At
fylkesk ommunene overtar ansvaret for disse oppgavene vil innebærer at tjenesten ivaretas
nærmere kommunene og innbyggerne. En overføring vil være i tråd med retningslinje 1 for
oppgavefordelingen: Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så hø yt
nivå som nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning.

Samtidig vil utvalget peke på at det vil være relativt få barn særlig i de statlige institusjonene
og i de spesialiserte fosterhjemmene. Det vil trolig være nødvendig at med samarbeid m ellom
fylkeskommunene for å gi et tilstrekkelig differensiert og spesialisert institusjonstilbudet. Som
vist , er dagens institusjonstilbud ulikt fordelt mellom landsdelene.



Side 148 av 189

Bør barnevernet tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges regional -
p olitiske prioriteringer?
Gode og likeverdige tjenester til barn og familier som trenger hjelp, er et viktig mål for barne -
vernet. Uavhengig av bosted skal barn og deres familier få forsvarlige og tilpassede tjenester.
Institusjonstilbudet har over tid bli tt mer spesialisert og differensiert for å møte barn og unges
behov. Retningslinje 5 for oppgavef o r delingen angir at oppgaver som av ulike årsaker ikke
skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør være et statlig ansvar . I den sammenheng
skal det ogs å nevnes at brukerne er få og det er begrenset rom for regionale tilpasninger.

På den annen side er samarbeid med andre tjenester som skole, barnehage, helsestasjoner,
politi og arbeids - og velferdstjenester er viktig for å kunne gi barn og unge tilpasset hjelp.
Samhandling mellom disse tjenestene, og muligheten til å tilpasse tilbudet i tråd med l okale
og regionale forutsetninger, kan øke kvaliteten og effektiviteten i tilbudet. Å legge til rette for
oppgaveløsningen til lokale og regionale behov og forut setninger er i lys av retningslinje 3 en
politisk oppgave som innebærer avveininger og prioriteringer mellom ulike legitime mål og
interesser.

Bør barnevernet ses i et sektorovergripende perspektiv?
Barn og familier i barnevernet har ofte behov fra flere tjenester, og barnevernet er avhengig
av et godt samarbeid både med barnehager, skole, helse s tasjon, PPT og andre tjenester.
Mange av disse tjenestene er kommunale, noe som gjør at det er en fordel om mest mulig av
barne vernets ansvar samles i kommunene. Som vist , er mange av dagens kommuner svært
små, og oppgavene som i dag er statlige er stadig mer spesialiserte og krever et større
befolknings grunnlag.

Mange barn og unge i barnevernet har utfordringer med å delta i og fullføre videregående
opp læring. Det er de eldste barna som i hovedsak har institusjonsplass. Over 90 prosent av
barn i institusjoner er over 13 år. En bedre samhandling mellom barnevernet og videregående
skole og tannpleien som fylkeskommunene i dag har ansvaret for, vil kunne be dre tilbudet til
disse barna. En overføring vil også kunne legge til rette for å styrke samhandlingen mellom de
10 fylkeskommunene (Oslo har egen ordning) og kommunene sammenliknet med sitasjonen i
dag der Bufetat er delt inn i 5 regioner med et betydelig antall kommuner.

Utvalget mener en overføring av ansvaret til fylkeskommunene i større grad enn et statlig
ansvar vil ivareta hensynet bak retningslinje 4 og kan bidra til mer helhetlige løsninger og
tilbud for kommunene og brukerne av barnevernstjenesten e.

En barnevernsreform bør vurderes
Utvalget vil vise til at barnevernet står overfor store utfordringer, både på statlig, men særlig
på kommunalt nivå og i samhandlingen mellom nivåene. Utfordringene knytter seg blant
annet til en kommunestruktur som og så etter kommunereformen har svært mange små
kommuner. Dette gir stor risiko for at kommunene ikke har tilstrekkelig kapasitet og kompe -
tanse til å gi et forsvarlig tilbud til barn som trenger det. Dette har blant annet gitt seg uttrykk
i et svært omfatten de interkommunalt samarbeid, og at kommunen i økende grad har brukt
private aktører for å utføre de lovpålagte oppgavene. Det er også kommuner som ikke har
interkommunale samarbeid og der det er mindre enn et årsverk i kommunen som jobber med
barnevern.

Ev alueringen av forvaltningsreformen i barnevernet viste også at det er store samhandlings -
utfordringer mellom stat og kommune. Utvalget mener det kan være tid for en utredning av
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om det samlede ansvaret for barnevernet bør plasseres hos fylkeskommunene. En ulempe ved
å flytte ansvaret for barnevern fra kommunene til fylkeskommunene er barnevernets sam -
handling med øvrige kommunale tjenester som barnehage, grunnskole, helsestasjoner mm.
Samtidig har mange kommuner lagt ansvaret for barnevernet til interkommun ale samarbeid,
der evalueringer har vist at dette allerede gjør samhandlingen med øvrige kommunale
tjenester vanskeligere.

Oslo kommune med ca . 660 000 innbyggere forvalter det samlede ansvaret i barnevernet. Det
vil være relevant å se på resultatene derf ra.

20.7 Utvalgets forslag

Bufetats ansvar for institusjoner og fosterhjem overføres fra staten til fylkeskommunene.
Videre foreslår utvalget at overføring av ansvaret fra kommunene til fylkeskommunene
utredes, slik at fylkes kommunene kan se hele tiltakskjed en i barnevernet under ett. Dette vil
kunne styrke og samle de små fagmiljøene i barnevernet. Ved å samle kommunene og statens
ansvar hos fylkes kommunene vil dagens samhandlingsutfordringer mellom 1. og 2.
linjetjenesten i barnevernet opphøre. En vil også unngå konkurransen om kvalifiserte
arbeidstakere mellom stat/ fylkeskommune og kommunene.

En modell der fylkeskommunene (og eventuelt kommunene) ivaretar utøvelse og drift av
barne vernstjenestene, mens staten ivaretar det overordnede ansvaret for fagutvi kling, tilsyn og
kontroll vil være gunstig.

Det bør videre utredes om Bufdir skal beholde rollen som et fagdirektorat, på linje med Helse -
direktoratet og Utdanningsdirektoratet. Barnevernet vil fortsatt være en liten tjeneste som har
behov for en mer kunn skapsbasert praksis. Å beholde et fagdirektorat kan bidra til en mer
samlet og målrettet kunnskapsutvikling på feltet.

Bufetat har også ansvaret for adopsjon samt omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
under femten år. Utvalget har ikke vurdert plasseringen av disse oppgavene i detalj. Bufetat
overtok utredningsansvaret i adopsjonssaker fra kommunene fra 2015. Utvalget legger til
grunn at slike saker kan flyttes til fylkeskommunene samme med ansvaret f or institusjoner og
fosterhjem. Utvalget legg e r videre til grunn at ansvaret for omsorgssentrene forblir statlig, på
lik linje med statlige asylmottak.

21 Familievernet
Familievernets virksomhet er regulert i lov om familievernkontorer. Familievernkontorene
drives av den statlige regionale familievernm yndigheten, Bufetat ( Barne - , ungdoms - og
familieetaten), eller den som statlig regional familievernmyndighet inngår avtale med om drift
av familievernkontor. Statlig regional familievernmyndighet skal sørge for at familievern -
tjenesten finnes i regionen, o g på forsvarlig måte planlegge, dimensjonere og organisere
tjenesten.

Fylkesmannen fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket, ved behov og
minimum hvert tredje år.

All virksomhet ved familievernkontorene er fullfinansiert over statsbu dsjettets kapittel 842. I
2017 er det bevilget i overkant av 500 mill. kroner til formålet.

Familieverntjenesten i Norge har en todelt organisering. Av totalt 49 familievernkontorer er
30 offentlige (statlige), mens de øvrige 19 er kirkelig eide stiftelser . Av disse 19 er 11
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kontorer organisert i en felles stiftelse (Stiftelsen Kirkens Familievern), mens de øvrige 8 er
egne, selvstendige stiftelser.

Alle kirkelig eide kontorer har driftsavtale med og blir fullfinansiert av Bufetat. Både de
offentlige og de kirkelig eide kontorenes virksomhet drives innenfor de samme økonomiske
rammer og har de samme kjerneoppgavene.

Som en del av kommunereformen utredet BLD familieverntjenesten med sikte på en over -
føring til kommunene. Familieverntjenesten er en tjeneste som i dag samarbeider med
kommunalt barnevern, helsetjenesten og også andre kommunale tjenester. Administrativ
forankring på samme nivå for ulike deler av hjelpeapparatet ble vurdert å kunne gi komm unen
bedre mulighet til å utvikle en helhetlig, forebyggende og behandlende tiltakskjede overfor
befolkningen.

Stortinget ønsket ved behandlingen av kommunereformen127 at oppgaven ikke skulle over -
føres kommunene, men at det skulle utredes hvordan familieve rnet kunne samarbeide bedre
med kommunene i forebyggingsarbeidet.

21.1 Utvalgets vurderinger

Familievernet er en statlig finansiert lavterskeltjeneste for familier. Tjenesten har nær
sammen heng med særlig det kommunale barnevernet og øvrige sosialtjenester. Det er
familiene og barn som er målgruppen, og hovedmålet for tjenesten er forebygging av familie -
relaterte problemer.

Utvalget mener det er et potensialt for økt samhandling mellom familievernet og barnevernet,
både innenfor det som i dag er kommunenes t jenester og det som er statens ansvar. Det er
også grunn til å tro at barnevernet kan ha god nytte av å dra veksler på den høye kompetansen
som er i familievernet. Ut fra retningslinje 4 for oppgavefordelingen burde ansvaret for
familie vernet vært til lag t til det organ som har hovedansvaret for barnevernstjenesten –
kommunene. Imidlertid ser ikke utvalget at det er hensiktsmessig å legge oppgaven til
kommune som ikke vil ha mulighet til å bygge opp tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å
gi et godt ti lbud til innbyggerne.

Utvalget mener imidlertid at fylkeskommunene har en størrelse som er egnet til å ivareta
familievernstjenesten og forholdet til de 49 familievernkontorene. Fylkeskommunene har en
større nærhet til innbyggerne og kommunene enn Bufetat . Overføres også 2 linjetjenestene
innen Bufetats barnevernstjenester vil 2. linjen fortsatt være samorganisert med familievern -
tjenesten. Å legge til rette for oppgaveløsningen til lokale og regionale behov og forutsetning -
er er i lys av retningslinje 3 e n politisk oppgave som innebærer avveininger og prioriteringer
mellom ulike legitime mål og interesser.

21.2 Utvalgets forslag
Utvalget foreslår at statens ansvar for familievernet overføres til fylkeskommunene.

127 Jf. Innst. 333 S (2014 2015)
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22 Spesialisthelsetjenestene
Først redegjør kapi tlet for den historiske organiseringen av spesialisthelsetjenestene i Norden.
Deretter følger en beskrivelse av de to modellene for eierskap til sykehusene som har eksistert
i Norge etter at sykehusloven ble vedtatt i 1969. Utvalget gir deretter en vurderi ng av hva som
er oppnådd gjennom den statlige overtakelsen av sykehusene. Siden de nordiske landene har
relativt like modeller for organisering av spesialisthelsetjenestene, ligger det godt til rette for
komparative analyser.

22.1 Organiseringen i Norden og i Norge

Spesialisthelsetjenestene har historisk vært organisert relativt likt i de nordiske landene.
Ansvaret har i Norge vært hos fylkeskommunene, i Sverige landstingene og i Danmark amts -
kommunene . Finland har hatt en avvikende struktur ved at ansvaret for alle helse - og sosial -
tjenester, også spesialisthelsetjenestene , har ligget i kommunene. Driften av sykehusene har i
Finland vært organisert gjennom " samkommuner ".

Rundt tusenårsskiftet skjedde det vesentlige end r inger i organiseringen i de tre skandinav iske
landene. I Sverige ble flere landsting i storbyområdene slått sammen til regioner, senest
Gøteborgs - og Malmøregionene i henholdsvis 1998 og 1999. I Danmark ble 13 amts -
kommuner slått sammen til fem regioner med folkevalgt styring fra 2007. I tillegg til ansvaret
for spesialisthelse tjenestene har regionene i begge disse landene ansvar for regional utvikling
og sosiale institusjoner. Oppgaveporteføljen er bredere i Sverige enn i Danmark. Finland er
for tiden midt i en endringsprosess. Målet er at det f ra 2020 skal etableres 19 fylk eskommuner
med ansvar for alle helse - og sosialtjenestene.

I Norge fikk fylkeskommunene det formelle ansvaret for spesialisthelsetjenestene med Syke -
husloven av 1969. Fra 1. januar 2002 overtok staten eierskap et til spesiali sthelsetjenesten
gjennom den såkalte helseforetaksreformen. Formålet ble beskrevet slik i Ot.prp. nr. 66
(2000 - 2001) Om lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) :128

Reformen dreier seg i hovedsak om organisatoriske endringer. Den dreier seg ikke om
end ringer i helsepolitikkens mål. Denne reformen må derfor sees på som en nødvendig,
men ikke tilstrekkelig forutsetning for et bedre helsevesen i fram tiden. Målet med
Prop osisjonen er å legge grunnlaget for en helhetlig styring av spesialisthelsetjenesten og å
lovfeste et tydelig statlig ansvar, foruten å legge til rette for bedre utnyttelse av de
ressursene som settes inn i sektoren og derved sikre bedre helsetjenester til hele
befolkningen. De helsepolitiske målene realiseres på lengre sikt gjennom den saml ede
bruken av virkemidler og ressurser, og ikke minst, gjennom den enkelte helsearbeiders
innsats i møte med pasienten.

Helseforetaksreformen var basert på to hovedelementer:

Staten overtok eierskapet til de fylkeskommunale sykehusene og øvrige virksomhete r
innenfor spesialisthelsetjenesten.
Virksomhetene ble organisert i foretak (regionale helseforetak og helseforetak) der
helseforetakene langt på vei følger den tradisjonelle fylkesstrukturen. Foretakene er
egne rettssubjekter og således ikke en integrert del av den statlige forvaltningen.
Overordnede helsepolitiske mål og rammer fastsettes av staten og ligger til grunn for

128 NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten – Hvordan bør statens eierskap innrettes
framover?
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styring av foretakene. Staten har et helhetlig ansvar for spesialisthelsetjenesten med
både sektoransvar, finansieringsansvar og eierskap.

Helseforetaksloven ble behandlet og vedtatt av Stortinget i juni 2001.

22.2 To modeller – den fylkeskommunale og helseforetakene

22.2.1 Den fylkeskommunale styringsmodellen

De 18 fylkeskommunene og Oslo kommun e som også var tillagt fylkeskommunale oppgaver,
organiserte som hovedregel sykehusene som forvaltningsorganer.129 De fleste fylkes -
kommuner hadde en sykehusstruktur basert på et sentralsykehus med akuttberedskap både på
generelle og spesialiserte avdelinger , og lokalsykehus med akuttberedskap ved generelle
avdelinger, dvs. fødeavdelinger, generelle kirurgiske avdelinger og indremedisinske
avdelinger. Det fantes også mindre lokalsykehus som kun drev planlagt virksomhet.130

I perioden etter 1974 ble det gradvis utviklet en modell for arbeidsdeling mellom fylkes -
kommunene der de mest spesialiserte tjenestene ble sentralisert og lagt til universitetssyke -
husene. Dette skjedde gjennom frivillig samarbeid mellom fylkeskommunene innenfor fem
helseregioner.131

Som fylk eskommunenes øverste politiske organ delegerte fylkestingene styringen til politisk
sammensatte driftsstyrer ved hver enkelt institusjon. I løpet av 1990 - årene skjedde det
endringer i den politiske styringen ved at driftsstyrene for institusjonene ble slåt t sammen.
Ofte ble det etablert et felles styre for alle sykehusene i et fylke. Styrene hadde som mål å se
alle sykehusene i et fylke i sammenheng, vurdere og gi tilrådinger om eventuelle endringer i
funksjonsfordeling og følge opp økonomi. På samme tid fi kk sykehusene større økonomiske
fullmakter .132

Rundt tusenårsskiftet var eierskapet til sykehusene tema for offentlige utredninger . Verken
Hellandsvikutvalget133 eller Oppgavefordelingsutvalget134 klarte å enes om en bestemt
modell, men i begge tilfeller var flertallet tilhengere av fortsatt regional folkevalgt styring .

Det ble i denne perioden også vedtatt nye helselover som fikk stor betydning for driften av
spesialisthelsetjenesten ( lov om pasientrettigheter, lov om etablering og gjennomføring av
psykisk h elsevern, lov om helseperso nell, og lov om spesialisthelse tjenesten). P asientene fikk
en sterkere rettsstilling gjennom ventetidsgaranti og fritt sykehusvalg. Den økte pasient -
mobiliteten som følge av økt arbeidsdeling og fritt pasientvalg ble håndtert ved videre -
utvikling av oppgjørs ordningene mellom fylkeskommunene (" gjestepasient oppgjørene ").

Tilsvarende endringer i lovverket ble gjennomført i de andre n ordiske landene. På ett punkt
skilte endringene i Norge seg vesentlig fra endringene i de andre nor diske landene. Den

129 To fylkeskommuner, Buskerud og Møre og Romsdal, gjorde i årene rett før sykehusreformen forsøk med
organisering av sykehusene som foretak.
130 NOU 1996: 5. Hvem skal eie sykehusene?
131 Eksempelvis ble behandlingen av hjerteinfarkt sentralisert i slutten av 1 980 - årene ved at det ble etablert sentra
for utblokking (PCI - perkutane koronare intervensjoner) ved Ullevål sykehus (Helseregion Øst), Rikshospitalet
(Helseregion Sør), Haukeland sykehus (Helseregion Vest), Regionsykehuset i Trondheim (Helseregion Midt -
N orge) og Regionsykehuset i Nord - Norge (Helseregion Nord). Senere kom det PCI - avdelinger i Arendal,
Stavanger og den private Feiringklinikken. Tilsvarende sentralisering skjedde på andre kliniske områder, for
eksempel innenfor avansert kreftkirurgi.
132 NOU 1 999: 15. Hvor nært skal det være? — Tilknytningsformer for offentlige sykehus.
133 NOU 1996: 5
134 NOU 2000: 22
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statlige finansieringen av fylkeskommunene ble endret fra 1.7.1997 ved innføring av innsats -
styrt finansiering (ISF). ISF innebar at deler av rammebevilgningen fra staten til fylkes -
kommunene ble erstattet av et aktivitetsbasert tilskudd avhengig av antall behandlede
pasienter klassifisert gjennom systemet for diagnoserelaterte grupper (DRG - systemet).
Fylkes kommunene videreførte den aktivitetsbaserte komponenten til sykehusene slik at det
ble etablert et reelt aktivitetsbasert finansieri ngssystem. Målet med endringen var å øke
aktiviteten i sykehusene noe som også ble realisert. Den aktivitetsbaserte komponent en var i
utgangspunktet lav (30 prosent ). Selv om den økte noe dekket den ikke marginalkostnadene
ved aktivitetsøkningen i sykehuse ne . Den sterke aktivitetsveksten som fulgte , ledet til
betydelige underskudd både på sykehus - og fylkeskommunenivå. Fylkeskommunene hadde
på sin side liten økonomisk handlefrihet siden de ikke kunne variere skattesatsene. Resultatet
ble underskuddsoppbyggi ng og " svarteper " - spill mellom fylkeskommunene og staten om
dekningen av underskuddet.

22.2.2 Foretaksreformen

Forslag et til foretaks reform en ble lagt fram i april 2001 av Regjeringen Stoltenberg I ved
Ot.prp. nr. 66 (2000 - 2001) Om lov om helseforetak m.m. Som ba kgrunn for reformen ble det i
Prop osisjonen pekt på flere forhold som illustrerte at sykehussektoren hadde mer enn et
ressursproblem. Bevilgningsøkningene hadde vært store de siste årene uten at de økonomiske
problemene var løst. Pasientbehandlingen hadde økt mye uten at ventelistene hadde blitt
kortere. Det var personellmangel til tross for økt utdanningskapasitet. Samarbeidet for å
utnytte ledig kapasitet var for dårlig, og kapitalutstyret var dårlig utnyttet. Dette ble et stykke
på vei sett som et uttryk k for organisatoriske og styringsmessige problemer. Det ble stilt
spørsmål ved om forvaltningsorganiseringen satte begrensninger for sykehusenes ansvar på en
slik måte at det ble vanskelig å oppfylle de helsepolitiske målsettingene.

Tre forhold ble særlig trukket fram som problematiske:

Målsettingen om likeverdige tjenester. Det var store forskjeller i ventetid for
behandling av samme lidelse i forskjellige fylker. Det var også store geografiske
variasjoner i medisinsk praksis innenfor enkelte fagområder. Det var tiltagende faglig
enighet om at kvaliteten på enkelte helsetjene ster kunne forbedres ved å fordele
funksjoner mellom sykehus slik at det nås et minstevolum på aktiviteten.
Forskjell i ressursbruk. Det ble vist til betydelige forskjeller i ressursbruk, som dels
kunne tilskrives lokale forhold, men som også kunne skylde s ulik tilrettelegging fra
eiers side.
Uklare ansvarsforhold. Ansvarsforholdet var todelt. Fylkeskommunene hadde
ansvaret for eierstyring og arbeidsgiveransvaret, mens finansieringen i hovedsak var
statens ansvar. Staten hadde også det overordnede ansvare t for helsesektoren.
Oppsplittingen i eier - og finansieringsansvar skapte uklare ansvarsforhold, både
internt i sektoren og enda mer utad.

I Prop osisjonen ble det lagt vekt på at en gjennom reformen sikret at staten kom i en helhetlig
ansvarsposisjon for spesialisthelsetjenesten. Sektoransvaret, finansieringsansvaret og eiers -
kapet ble samlet. Dette ga staten en sterkere styringsrolle på de områdene det var nødvendig.
Reformens intensjon var å oppnå sterkere styring med helsetjenestens struktur, for eksemp el
gjennom funksjonsfordeling, og å for bedre kostnadskontrollen i sektoren.

Foretaksorganisering markerte i prinsippet et klart organisatorisk skille mellom virksomheten
og overordnet politisk organ. Ledelsen ved sykehusene skulle få et mer helhetlig ansv ar for
løpende drift, mens eierstyringen skulle konsentreres om overordnede forhold. Foretaks -
organisering ble vurdert å være en viktig forutsetning for å oppnå en ønsket styringskultur
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mellom eier og virksomhetsledelse og redusere muligheten for "spill" o m rammebetingelsene.
Det ville også være et virkemiddel for å gi sykehusledelsen autoritet. Dette er ikke minst
viktig i sykehus, som drives etter faglige standarder som i stor utstrekning fastsettes av
profesjonene selv .135 Et siste argument for den valgte modellen var intensjonen om mer
bevissthet om innsatsfaktoren kapital i sykehus. Foretaksorganisering med bruk av prinsip -
pene i regnskapsloven skulle inspirere til langt mer bevisste holdninger til bruken av kapital.

Etter at helseforetaksloven ble vedta tt i 2001, har det i begrenset grad vært gjennomført lov -
endringer. De viktigste endringene ble foreslått i Prop. 120 L (2011 2012) Endringer i helse -
foretaksloven mv. Blant annet ble den nasjonale styringen i større grad synliggjort i loven. Det
ble fores lått enkelte utvidelser av de organisatoriske valgmulighetene, blant annet ved at det
ble åpnet for felles eide helseforetak. Videre ble det lovfestet at styremøter i helseforetakene
skulle holdes for åpne dører med noen unntak av hensyn til taushetsplikt og personvern mv.
En nærmere beskrivelse av organiseringen er gitt i innstillingen fra Kvinnslandsutvalget .136

22.3 Erfaringer etter helseforetaksreformen

Kapittel 4 i NOU 2016: 25 gir en vurdering av utviklingen i spesialisthelsetjenesten etter
helseforetaksreformen i 2002, med utgangspunkt i de målene som ble satt og utfordringene
helseforetaksmodellen var forutsatt å skulle løse. Vurderingen er i hovedsak basert på norske
data og der med ikke egnet til å svare på spørsmålet om styringsmodellen vi har valgt i Norge
har andre effekter enn styringsmodeller i de andre nordiske landene.

Utvalget har valgt å vurdere følgende forhold:

Mulighetene for kostnadskontroll
Funksjonsfordeling og inv esteringer
Effektivitetsutvikling
Aktivitetsutvikling og ventetider
Kvalitet målt ved overlevelse etter bestemte sykdommer

22.3.1 Kostnadskontroll

Kostnadskontroll er definert som forholdet mellom planlagt og realisert ressursbruk. Det er
ikke direkte knyttet til nivået på bevilgningene, men er lettere å oppnå i perioder med høy
planlagt vekst i ressursene enn i perioder med lavere planlagt vekst. Selv om helseforetaks -
reformen hadde flere målsettinger, for eksempel knyttet til funksjonsfordeling og kvalitet, var
det manglende kostnadskontroll etter innføringen av Innsatsstyrt finansiering ( ISF ) i 1997
som var den utløsende årsak til reformen.

Det oppstod betydelige styringsmessige problemer etter innføring av ISF fra 1. juli 1997:
Aktivitetsveksten ble høyere en n planlagt. Ettersom den aktivitetsbaserte komponenten ikke
dekket marginalkostnadene ved den økte aktiviteten, ble det generert underskudd i sykehus og
fylkeskommuner. Fylkeskommunene manglet økonomisk handlefrihet fordi de ikke kunne
variere skattesatsene, og sendte regningen til staten, som betalte.137 Figur 2 2 .1 viser forholdet
mellom planlagt og faktisk aktivitetsvekst i perioden 1999 - 2011.

135 NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering av sykehus, trakk opp viktige prinsipper for ledelse og
organisering som også lå til grunn f or vurderingene i Ot.prp. nr. 66 (2000 2001).
136 NOU 2016: 25
137 Hagen og Kaarbøe (2006) The Norwegian Hospital Reform of 2002: Central Government Takes Over Owner -
ship of Public Hospitals. Health Policy, (76): 320 - 333.
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Figur 22.1 Planlagt og faktisk vekst i DRG138- aktivitet, 1 999 - 2011 (kilde: Norsk
pasientregister og budsjett p rop osisjoner fra Helse - og omsorgsdepartementet)

Styringen av aktiviteten ble ikke umiddelbart bedre etter at staten overtok eierskapet til syke -
husene og behovet for tilleggsbevilgninger økte de første årene etter helseforetaks reformen.
En viktig årsak til de styringsmes sige problemene var trolig at Norge i perioden fram til
høsten 2005 hadde mindretallsregjeringer. Særlig i årene 1999 - 2005 ble det dannet allianser i
Stortinget som systematisk svekket regjeringens autoritet i styringen av sykehusene.139 Først
fra 2008, ette r vel to år med flertallsregjering, oppnådde staten kostnadskontroll. Dette
skjedde som følge av flere tiltak: Staten innførte klarere aktivitetsmål,140 Helsedepartementet
etablerte systematiske oppfølgingsmøter med de regionale helseforetakene, og de region ale
helseforetakene innførte liknende møter med helseforetakene. Helseforetakene ble også tilført
økte ressurser gjennom forbedringer i finansieringen av investeringer og pensjoner.

Tabell 2 2 .1 viser utviklingen i resultater fra 2002 som avvik i forhold ti l styringskravene til
økonomisk resultat fra departementet.

138 Systemet for diagnoserelaterte grupper.
139 Tjerbo og Hagen (2009) Deficits, soft budget constraints and bailouts: Budgeting after the Norwegian hospital
reform. Scandinavian Political Studies, 32 (3): 337 - 358.
140 NOU 2003: 1. Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten.
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Tabell 22.1 Økonomisk resultat i regionale helseforetak og for lande t samlet i
perioden 2002 - 2015. m ill. kroner (nominelle kroner) (kilde: N OU 2016:25)

Helse Øst
RHF

Helse Sør
RHF

Helse Sør -
Øst

Helse Vest Helse
Midt -
Norge

Helse Nord Samlet

2002 97 - 514 - 313 24 - 120 - 826

2003 - 29 - 697 - 524 - 461 - 262 - 1 973

2004 58 - 779 - 531 - 498 - 175 - 1 925

2005 42 - 498 - 182 - 572 - 165 - 1 375

2006 - 15 - 307 - 405 - 711 - 433 - 1 871

2007 - 1 087 - 90 - 10 - 263 - 1 450

2008 - 425 - 141 86 - 221 - 701

2009 - 157 156 214 100 313

2010 172 436 548 112 1 268

2011 - 478 455 417 373 767

2012 211 565 524 437 1 737

2013 483 648 286 488 1905

2014 816 796 802 363 2 777

2015 1 046 680 393 617 2 736

2002 - 2015 153 - 2 795 581 1 550 1 042 851 1 382

Den svake kostnadskontrollen i sykehussektoren i perioden 1998 - 2008 var et særnorsk
fenomen. Det har også vært perioder med underskuddsoppbygging og tilleggsbevilgninger i
de andre nordiske landene, men ikke i samme omfang som i Norge.

22.3.2 Funksjonsfordeling og investeringer

Behovet for bedre funksjonsfordeling mellom sykehusene har vært et viktig argument for
statlig overtakelse av sykehusene. Dette gjelder s ærlig b ehovet for å sentralisere spesialiserte
tjenester .141 Det har skjedd betydelige endringer på dett e feltet etter 1974. Når det gjelder
akuttkirurgi tilsier faglige råd ytterligere endringer.

Funksjonsendringer innebærer prosesser som ofte møter motstand, og endringer må skje i
forståelse med folkevalgte organer . Føringer har vært gitt av departementet og Stortinget i
ulike perioder . Retningslinjer for organisering av fødsels omsorgen er et eksempel .

Det er imidlertid ikke klart at disse forholdene er endret i vesentlig grad etter statlig over -
takelse av spesialisthelsetjenestene. Figur 2 2 .2 viser at an tall fødeavdelinger ble redusert med
like mange enheter i syvårs perioden før foretaksreformen som i syvårsperioden etter
reformen .

141 NOU 19 96: 5
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Figur 22.2 Antall enheter der det faktisk skjedde fødsler, 1 994 - 2009. (kilde:
Medisinsk fødselsregister)

I perioden 1994 - 2001 ble antall fødesteder redusert med 5 enheter, fra 62 til 57, og i perioden
2002 - 2009 også med 5 enheter, fra 56 til 51. Trolig drives strukturendringene av andre for -
hold enn av hvem som fatter de konkrete beslutningene; primært av teknologi, utviklingen i
sen trale retningslinjer om kvalitet og pasientsikkerhet, og befolkningens flyttemønster.

Det foreligger ingen sammenliknende analyser av funksjonsfordeling mellom sykehusene
basert på data fra de nordiske landene over tid, men både i Sverige og særlig i Danma rk har
det skjedd endringer de siste 10 - 15 årene. De fem folkevalgte regionene i Danmark har
gjennomført betydelige strukturendringer, i flere tilfeller kombinert med investeringer i større
regionsykehus. Et eksempel er Region Midtjylland som har strukture rt alle sine sykehus rundt
fem større enheter som alle har fulle akuttfunksjoner. På lengre sikt legges det opp til færre
enheter primært gjennom nyinvesteringer og utvidelser av eksisterende enheter.

Finansiering av investeringer er en av prosessene som er vesentlig endret etter statens over -
takelse av spesialisthelsetjenesten. Mens større investeringer tidligere ble finansiert gjennom
egne statlige tilskudd, er det nå etablert et regime med langt større ansvar lagt på de regionale
helseforetakene og hels eforetakene. I enkelte av regionene innebærer finansierings regimet at
helseforetakene tilføres opparbeidet likviditet fra RHF. Det er fortsatt slik at det er staten som
fastsetter lånerammene for investeringsaktiviteten.

En av hensiktene med helseforetaks modellen var å oppnå økt bevissthet om innsatsfaktoren
kapital. Intensjonen er oppnådd på den måten at investeringene finansieres av de regionale
helseforetakene selv og inngår i en helhetlig prioritering. Investeringsnivået er klart høyere
enn på 1990 - tal let. Samtidig er det fremdeles utfordringer knyttet til sykehusbygg med dårlig
standard. Figur 2 2 .3 viser årlige investeringer i perioden fra 2002 til 2015.142 Økningen i

142 Fram til 2008 ga helseforetakenes inntekter kun rom for å oppgradere to tredeler av bygningsmassen. I 2008
ble det gitt en permanent årlig bevilgningsøkning på 1,67 mrd. kroner, som la til rette for at hele bygningsmassen
kunne reanskaffes og holde s vedlike. Når investeringsnivået var relativt høyt også i perioden fram til 2008, må
det ses i lys av byggingen av St. Olavs hospital og Akershus universitetssykehus som ble finansiert ved særskilte
investeringstilskudd og låneopptak.
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investeringer de siste årene reflekterer at de regionale helseforetakene har fått økono misk
handlingsrom til å øke investeringsnivået.

Figur 22.3 Årlige investeringer i helseforetakene (mill. kroner i løpende priser)
(kilde: Helse - og omsorgsdepartementet)

For ikke - medisinske støttefunksjoner er det også tatt grep for bedre samordningen. For inn -
kj øp av legemidler skjedde dette på1990 - tallet. For apotekdriften skjedde det fra 2002 ved at
denne ble organisert i egne selskaper i regionene. Det er også egne IKT - selskap i alle
regioner. Samordning mellom de regionale helseforetakene (RHF) har dels vært gjennomført
gjennom etablering av felleseide selskaper. Grepene som er tatt med å etablere felleseide
selskaper, dels etter pålegg fra departementet, er uttrykk for et ønske om en sterkere nasjonal
samordning på viktige områder.

22.3.3 Produktivitetsutvikling

Et t av målene med helseforetaksreformen var å legge til rette for bedre ressursutnyttelse, eller
økt produktivitet definert ved forholdet mellom innsatsfaktorer (årsverk og annet) og output,
gjerne målt ved antall behandlede pasienter klassifisert gjennom DR G - systemet.143 Grovt sett
kan de siste 25 årene klassifiseres på følgende måte ( se figur 22 .4):144

Perioden 1992 - 1997: Fylkeskommunalt eierskap og rammefinansiering. I store trekk
et stabilt produktivitetsnivå, med andre ord ingen vekst i produktiviteten.
Peri oden 1997 - 2002: Fylkeskommunalt eierskap, innføring av og eskalering av ISF.
En umiddelbar positiv effekt av ISF, men deretter ingen videre vekst i produktiviteten.
Perioden 2002 - 2006: Statlig eierskap, varierende andel ISF. En umiddelbar positiv
effekt av helseforetaksreformen, deretter ingen videre vekst i produktivitet.
Perioden 2006 - 2014: Statlig eierskap, jevn andel ISF, men en økning til 50 prosent fra
2014. Vekst i produktiviteten .

143 Det må tas forbeho ld om endringer i DRG - systemet over tid derfor vil det være noe usikkerhet ved sammen -
likninger i produktivitet.
144 Professor Jon Magnussen, NTNU, "Produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten i Norge". Innledning
for utvalget 9. oktober 2017.
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Figur 22.4 Produktivitet somatikk 1992 - 2014 (kilde: NTNU) .

Det er videre gjor t analyser av " optimal størrelse " av sykehus.145 Begrepet " optimal størrelse "
er ikke entydig og avhenger blant annet av hvilken type aktivitet som måles. Det er en viss
usikker het i resultatene. L ikevel tyder analysene på at sykehusene gjennomgående er for
s tore. Dette bildet er blitt tydeligere etter foretaksreformen.

Sammenlikner vi sykehuseffektivitet mellom nordiske land ,146 rangerer Finland på topp.
Norge, Sverige og Danmark har kostnadseffektivitet på om lag samme nivå.

22.3.4 Aktivitetsutvikling og ventetide r

Ventetid er en sentral indikator på tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten. Ventetidene til
somatisk behandling i Norge gikk ned fra 2000 og fram til 2004 da de stabiliserte seg. For
psykisk helsevern har det vært reduksjon i ventetider siden regis trering en av ventetider startet
i 1998 . Fra 2004 har gjennomsnittlig ventetid til somatisk behandling vært relativt stabil, men
med en liten reduksjon de siste årene. Gjennomsnittlig ventetid var 59 dager i andre tertial
2016.

145 Anthun, Kittelsen og Magnussen (2017 ) : Productivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16 -
year study of the Norwegian hospital sector. Health Policy, 121(4), s 418 - 425.
146 Kittelsen, Anthun, Goude, Huitfeldt, Schaumburg, Häkkinen, Kruse, Me din, Rehnberg og Rättö (2015 ) :
Costs and quality at the hospital level in the Nordic countries. Health Economics, 24, s. 140 - 163.
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Figur 22.5 Gjennomsnittlig ventetid (d ager) for ordinært avviklede pasient er. Ulike
fagområder. 2002 - 2015 (k ilde: Norsk pasientregister )

Reduksjonen i ventetider falt sammen med d en sterke og langt på vei uplanlagte aktivitets -
veksten i perioden fra innføringe n av ISF i 1997 og fram til 2005. Reduksjonen i ventetider
startet med andre ord før gjennomføringen av helseforetaksreformen.

22.3.5 Kvalitet målt ved overlevelse

Kvaliteten på helsetilbudet i Norge er generelt god t . OECD - rapporten Health at a Glance viser
at Norge har høyere forventet levealder og lavere sykelighet og dødelighet enn gjennomsnittet
for EU - landene i OECD . Det er små forskjeller mellom de nordiske landene.

Av særlig interesse når en sammenlikner kvaliteten i helsetjenestene er analyser av dødelighet
for utvalgte diagnoser. Slike analyser gir gode muligheter for å kontrollere for variasjoner i
pasientenes risikoprofil slik at effekten av selve behandlingstilbudet kan rendyrkes. Analyser
gjennomført av det finske folkehelseinstituttet (THL) viser overlevelsen er relativt lik mellom
de nordiske landene:147

I Norge, Sverige og Danmark er dødeligheten etter hjerteinfarkt på om lag samme
nivå, mens dødeligheten i Finland er noe høyere enn for disse landene.
Norge har litt høyere dødelighet etter hoftebr udd enn de andre nordiske landene.
De fire landene har om lag samme dødelighet etter slag.

I stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet som regjeringen la fram høsten 2015, går
det fram at det har vært en gradvis forbedring av resultater over tid på mange av de områdene
der det er etablert målesystemer. Det er imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med at det
har ført til et mer likeverdig tilbud. Ulikhet i tilbud dokumenteres i ulike rapporter. Det er
ellers en utfordring at det på flere område r ennå ikke er etablert kvalitetsindikatorer , og det

147 http://www.eurohope.info/map/atlas.html
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arbeides med å etablere bedre systemer for å kunne vurdere og følge opp kvaliteten på
pasientbehandlingen.

22.4 Utvalgets vurderinger

Utvalget vil understreke at Norge har et velutviklet helsetjenestesyst em som sammen med en
god folkehelsepolitikk bidrar til lav sykelighet og høy levealder. Utvalgets gjennomgang viser
imidlertid at det ikke er vesentlige forskjeller mellom de nordiske landene på disse punktene
tross ulikhet i organiseringen av spesialisthe lsetjenestene. En kan altså oppnå liknende
resultater ved organisering av spesialisthelsetjenestene på regionalt folkevalgt nivå. Dette gjør
en diskusjon av organiseringen av spesialisthelsetjenestene med utgangspunkt i utvalgets
retningslinjer for oppgave fordelingen, særlig retningslinje 1, 2 og 3, relevant.

Hvilket geografisk nivå er best egnet til å ivareta spesialisthelsetjenestene?
I følge retningslinje 1 bør o ppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så
høyt nivå som nødvendig for å sikre en effektiv oppgaveløsning . Selv om ikke momentet var
særlig framme i forbindelse med foretaksreformen av 2002, har et hovedargument for statlig
overtakelse av spesialisthelsetjenestene vært at fylkeskommunene har vært for små til å sikre
samordning av ressurser og finansiering av investeringer . Dette har særlig vært påpekt i for -
bindelse med finansieringen av større sykehusbygg – som universitetssykehusene. Fraksjonen
i Oppgave fordelingsutvalget som gikk inn for fortsatt fylkeskommunalt eierskap til syke -
husene, påpekte også at en reduksjon i antall fylkes kommuner var nødvendig for å bedre
samordningen.148

Fylkeskommunene som etableres fra 2020 vil i utgangspunktet ha en størrelse som gjør dem
bedre i stand til å drive sykehusene enn dagens fylkeskommuner. I gjennomsnitt vil folketallet
i fylkeskommunene øke fra om lag 275 000 til om lag 475 000 og være nest en dobbelt så høyt
som det gjennomsnittlige folketallet på helseforetaksnivå. Det er også rimelig grad av samsvar
mellom dagens helseforetaksstruktur og strukturen til de nye fylkeskommunene, men avvik på
noen områder: Sykehuset i Narvik (Nordland) ligger under Universitetssykehuset i Nord -
Norge (Troms), Helse Fonna HF omfatter sykehus som ligger både i Rogaland og Hordaland
og Kongsvinger (Hedmark) sykehus vil fra 2018 ligge under Akershus Universitetssykehus
(Akershus). Det er utvalgets syn at fylkeskommu nene som etableres fra 2020 har en
tilstrekkelig størrelse til å bære spesialisthelsetjenestene.

Bør spesialisthelsetjenestene tilpasses regionale forhold og i større grad underlegges
regionalpolitiske prioriteringer?
Sykehusene er profesjonsstyrte organi sasjoner der særlig den medisinske profesjon i lys av
den medisinsk - teknologiske utviklingen bestemmer aktivitetsutvikling og prioriteringer. En
eventuell overføring av eierskapet til fylkeskommunene vil ikke endre dette, men vil kunne gi
økt innslag av re gionalpolitisk skjønn særlig i lokaliseringsspørsmål. Dette vil ha to effekter .
For det første vil lokaliseringsbeslutninger reflektere regionale areal - og transportplaner. For
det andre vil beslutningene bli fattet av organer som debatterer alternativene i åpne fora og av
politikere som kan stilles til ansvar for valgene som gjøres. Utvalget betrakter begge disse
endringene som ønskelige.

Det kan også bli økt innslag av skjønn i prioriteringene mellom spesialisthelsetjenester og
andre områder. En kan tenke seg at dette leder til større grad av ulikheter i tjenestetilbudet.

148 NOU 2000: 22
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Det er imidlertid ikke dokumentert at overgangen fra fylkeskommunalt til statlig eierskap
ledet til mindre ulikhet. Trolig bestemmes prioriteringene på dette nivået av det generelle
innte ktsnivået og demografiske variasjoner vel så mye som av unikt politiske prioriteringer.

Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en
oppgave, skal også ha ansvaret for å finansiere utgiftene til oppgaveløsningen og ha
et totala nsvar .
Innsatsstyrt finansiering innebærer at 50 prosent av forventede inntekter til somatisk sykehus -
behandling kommer som aktivitetsbaserte tilskudd. Aktivitetsbaserte tilskudd bryter i seg selv
ikke med det finansielle ansvarsprinsipp, men var en betyde lig utfordring for både fylkes -
kommunenes og statens styringsevne de første årene etter at det ble innført. Kombinert med
klare mål for aktivitetsøkning har finansieringsmodellen gitt god kostnadskontroll og kanskje
visse insentiver til kostnadseffektiv dr ift.

Både i perioden med fylkeskommunalt eierskap og perioden med statlig eierskap har det
eksistert oppgjørsordninger som har kompensert for pasientmobilitet mellom sykehusene
(gjestepasientoppgjør). I begge perioder har det også eksistert tilskudd til un iversitets syke -
husene utover gjestepasientoppgjørene. I perioden med fylkeskommunalt eierskap ble det gitt
egne regionsykehustilskudd. I perioden med statlig eierskap har tilskuddet ved to av RHF - ene
hatt karakter av abonnementsordninger som innebærer at helseforetakene utenom universitets -
sykehusene betaler for et bestemt antall høyspesialiserte behandlinger ved universitets syke -
huset. Oslo universitetssykehus får i 2018 om lag 2,3 m rd. kroner i over føringer gjennom
abonnementet.

Ved en eventuell overfø ring av eierskapet fra staten til fylkeskommunene vil særlig Oslo
universitetssykehus blir avhengig av tilførsel av ressurser utover gjestepasientoppgjørene.
Oslo universitetssykehus er også det av universitetssykehusene som får størst andel av
pasientene fra andre fylker enn der sykehuset er lokalisert. Dette har sammenheng med at
Rikshospitalet historisk har hatt lokalsykehusfunksjoner for deler av Akershus fylke. Det er
ikke ønskelig at disse forholdene håndteres ved øremerkede inntekter fra staten. Det må derfor
komme som tilskudd fra andre fylkeskommuner. Ved en større fylkeskommune i hovedstads -
området, for eksempel ved at Oslo innlemmes i den nye fylkeskommunen Akershus/Buske -
rud/Østfold eller ved etableringen av en egen hovedstadsregion, vil behovet for slike
ordninger bli mindre.

22.5 Utvalgets forslag

Utvalget har merket seg at Den norske legeforening på sitt landsstyremøte i 2017 gikk inn for
å avvikle de regionale helseforetakene og at "sykehusorganiseringen må inngå i arbeidet med
ny regionreform."

Utvalget ser klart behovet for en nærmere diskusjon av dette spørsmålet og anbefaler at
organiseringen av sykehusene vurderes på nytt. En fylkes kommunal modell bør da inngå i
vurderingene. Inntil da bør en ha utredet finansierings ordninger som gir stabi litet til
finansieringen av universitets sykehusene. Når det gjelder investeringsnivået i
spesialisthelsetjenestene så bestemmes dette langt på vei av størrelsen på enhetene som står
ansvarlig for investeringene og disses inntektsvilkår. Større fylkes komm uner vil håndtere
dette problemet.
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Del V I I Regional planlegging

I Meld. St. 22 (2015 2016) vektlegger regjeringen til at helhetlig samfunnsutvikling er viktig
for å kunne operasjonalisere og oppnå politiske mål. For å lykkes med dette er samordning
viktig – både mellom sektorer og mellom forvaltningsnivåer. Helhetlige løsninger er imidler -
tid vanske lig å oppnå all den tid forvaltningen er sektor - og nivådelt. Samordning av innsats
handler om interesseavveiing og avklaring av målkonflikter i et større geografisk perspektiv.
Regional planlegging er er sentralt verktøy for nettopp dette. Samt idig ser utvalget behov for å
vurdere tiltak for å realisere potensialet i regional planlegging.

23 R egional planlegging
Kapittel 3.2.4 beskriver i korte trekk planlegging som verktøy for helhetlig samfunns -
utvikling. Dette kapitlet redegjør kort for plan - o g bygningsloven som en viktig samordnings -
lov. Deretter beskrives utfordringer med dagens system og praksis, etterfulgt av utvalgets
vurdering av mulige tiltak for å styrke regional planlegging.

23.1 Plan - og bygningsloven er e n samordnings lov

Plan - og bygnings lovgivningen (pbl) skal ivar eta en rekke hensyn og oppgaver . Loven av
2008 har sin forløper i bygningsloven av 1965, som igjen bygget på lov om byplanlegging av
1924. Planleggingens overordnete historiske målsetting har vært kontroll med arealbruken ,
blant annet i form av rammer for utforming av byer, tettsteder, bygningsmiljøer og det fysiske
rom. Bygningsloven av 1965 innførte integrert helhetsplanlegging på kommunalt og regionalt
nivå. Pbls planbestemmelse r er senere endret flere ganger.149

Pbl er en vikti g samordningslov. Dette er nedfelt flere steder i loven, og beskrevet på følgende
vis i lovkommentaren:150

§ 1 - 1 angir at planleggingen skal være et sektorovergripende og felles redskap for
offentlige myndigheter og organ, og at planer skal samordne ved at d e er et felles
gjennomføringsgrunnlag som både myndigheter og private skal legge til grunn og
følge. Bestemmelsen peker på det sentrale formålet med en samordnet samfunns -
planlegging hvor bruken av arealer og andre ressurser skal vurderes i en bredere
samf unnsmessig sammenheng.
§ 3 - 1 om oppgaver og hensyn i planleggingen, som slår fast at et hovedformål med
planleggingen er å fremme helhet ved å se sektorer, interesser og oppgaver i sammen -
heng. Samordningen skal få fram de ulike interessene og hensynene so m skal avveies i
planprosessen, og deretter skal planene være et felles grunnlag for gjennomføring og
være forpliktende for alle medvirkende myndigheter.
§ 3 - 2 om ansvar og bistand i planleggingen fastslår at alle offentlige organer både har
rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt. At de har plikt
innebærer at de ikke kan "stille seg utenfor" planleggingen og på den måten unngå å
bli forpliktet av de planene som vedtas. Planleggingen skal være en felles arena som

149 NOU 2001: 7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan - og bygningsloven — Planlovutvalgets
første delutredning.
150 Lovkommentar til plandelen av ny plan - og bygningslov. Miljøverndepartementet 2009.
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alle releva nte myndigheter skal delta i for å utveksle og formidle informasjon som kan
ha betydning for planleggingen.

Tabell 23.1 P lanverktøyene i plan - og bygningsloven på nasj onalt, regionalt og
lokalt nivå

N ivå
Retningslinjer og føring e r Midlertidig

båndlegging
Bindende arealplane r

Nasjonalt
Nasjonale forventninge r
Statli ge planretningslinjer

Statl i g
plan bestemmelse

S tatli g arealplan

Regionalt
Regional planstrategi
Regionale plan e r med r etnings -
linjer

Regional
plan bestemmelse

Kommunalt
Kommunal planstrategi
Samfunnsdelen av k ommune -
planen
Tematiske ko mmune delplan e r

( Inngår i binde nde
plane r)

Arealdelen av kommune planen
Kommunedelplan for areal
Reguleringsplan

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventning e r til kommunal og regional
planlegging , som synliggj ør viktige nasjonale interesser som grunnlag for samordning i de
regionale og kommunale planprosesse ne. De nasjonale forventninge ne skal legges til grunn
for arbeidet med regi onale og kommunale planstrategier, og også for hvordan de statl i ge
myndighetene skal ta del i planleggingen. Nasjonale forventninger ble sist vedtatt ved
kongeli g reso lusjon 12. juni 2015 og er samlet under tre hove doverskrifter: 1) Gode og
effektive planprosesse r , 2) Bæ rekraftig areal - og samfunnsutvikling og 3) Attrakti ve og
klimaven n l ige by - og tettste d s område r .151

I tillegg blir s tatl ige planretningslinjer og statli ge planbestemmelser brukt for å konkretisere
de nasjonale forventninge ne til planlegging en og for å markere nasjonal politikk p å viktige
områder. De skal legges til grunn ved statli g, regional og kommunal planlegging og ved
enkeltvedtak etter pbl og annen lovgivning . Statli ge plan bestemmelser gjeld er for et tidsrom
p å inntil ti år og er e t forb u d mot å sette i verk spesielt angitte bygge - og anleggstiltak u t e n
samtykke fr a departementet, eller kun i samsvar med bind e nde arealdel av kommuneplan eller
reguleringsplan.152

Gjennom Stortingets behandling av M eld . St. 2 2 (2016 - 2017) og Prop. 84 S (2016 - 2017) om
regionreform ble det besluttet å vurdere hvordan regional planlegging kan gjøres mer for -
pliktende for regionalt folkevalgt nivå, for kommunene og for de regionale statlige a ktørene
som deltar i prosessene.153 Bakgrunnen for forslaget er at regjeringen vurderer at virke -
midlene knytte t til regional planleg ging ikke blir fullt ut utnyttet. I det følgende blir
ufordringer ved dagens system og praksis drøftet, og på denne bakgrunn har utvalget vurdert
ulike måter å styrke regional planlegging på.

151 Meld. St. 18 (2016 2017)
152 Meld. St. 18 (2016 2 017)
153 Jf. Innst. 337 S (2016 2017) og Innst. 385 S (2016 2017).
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23.2 Utfordringer med dagens plansystem og praksis

En sektorisert og fragmentert forvaltning vil ifølge Hofstad og Hanssen154 ha vanskeligheter
med " å løse grenseoverskridende og gjenstridige utfordringer knyttet til folkehelse, nærings -
utvikling, naturmangfold, utslippsreduksjon (klima), klimatilpasning (for eksempel knyttet til
redusering av naturskade fra flom, skred), samordnet areal - og transportplanlegging. "

P lansystem et, slik det er utviklet gjennom p lan - og bygningsloven (pbl), er ment å være nett -
opp d et verktøy et som skal gripe sektor - og grense overskridende utfordrin g er – og danne en
felles arena for samordning av sektorer og interesser. Intensjonen er at regionale plan prosesser
skal fungere som et møte punkt i forvaltningen, slik at det regionale plannivået danner et felles
grunnlag for både statlig, region al og lokal gjennomføring. Styrking av regional plan vil få
implikasjoner for hvor mye ulike aktører kan fravike den retningen som an gis i regional plan .

Helt siden fylkesplaner ble innført i 1973 har spørsmålet om maktforholdet mellom de tre
styringsnivå ene blitt diskutert.155 Utviklingen har gått i retning av en stadig mer fragmentert
og spesialisert stat, samtidig som det kommunale selvstyret har fått større tyngde.156 Det
regionale folkevalgte nivået har på sin side vært løftet frem som bindeleddet mellom
nasjonale føringer og lokal gjennomføring.

Det er to viktige premisser for planleggingen som samtidig innebærer en grunnleggende
utfordring i planleggingen etter pbl: Det ene er at s tatlige sektormyndigheter både har rett og
plikt til å treffe sine avgjøre lser i samsvar med sine respektive lover, med sine materielle
rettslige rammer og sine saksbehandlingsregler. En regional plan kan ikke sette disse til side
(uten at det evt. er nedfelt uttrykkelig i vedkommende lov). Det andre er at det politiske m ålet
om stor grad av kommunalt selvstyre begrenser hva planlegging på det regionale nivået kan
og bør omfatte .

Disse to premissene , eller det man kan kalle spenningen mellom demokratiske prinsipper , har
konsekvenser for deltakelse i regionale planprosesser og fo r oppfølgingen av regionale planer.

23.2.1 Manglende deltakelse i regionale planprosesser

Pbl g ir klare rammer for gjennomføring av planprosess e ne, uavhengig av plantype. Gode
planprosess e r krever samarbeid og samordning mellom statli ge, regionale og kommunale
o rgan, private organisasjon e r og institusjon e r og allmen heten . Pbl har krav om at det i plan -
pro sesse ne blir lagt til rette for medvirkning fr a allmen heten og persone r, virksomheter,
organisasjone r og myndigheter . Gode medvirknings prosesse r er viktig for å få fram relevant
k unnskap og aktuelle interesser. Samordning i den enkelte planprosessen handle r i stor grad
om å se de ulike interessene og aktøre ne i et område i sammenheng og ko m me fr e m til
helhetlige og felles løsninger . Dette krev er e n avveining mell om ulike interesser.157

Fylkeskommunen har en krevende samordningsoppgave på grunn av den sterke sektor -
logikken hos de statlige fagorganene. Både s tatlige organer og kommuner har imidlertid " rett
og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres vi rkeområde eller egne planer og
vedtak."158

154 Hofstad og Hanssen (2015) Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Videreutvikling av rollen
gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. NIBR - rapport 2015: 17, s. 40.
155 Holth og Winge (2016) Juridisk betenkning. Styrking av regional plan og regionale styringsmidler i plan - og
bygningsloven.
156 Amdam, Halvorsen og Bakke (2014) Alternativer for regionalt folkevalgt nivå. Rapport nr. 58. Møreforsking.
157 Meld. St. 18 (2016 2017)
158 Plan - og bygningsloven § 8 - 3.
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Selv om statlige organer etter pbl har plikt til å delta i den regionale plan leggingen, kan det
være manglende deltakelse fra statlige organer i arbeidet med utforming av regionale planer.
Dette gjelder først og fr emst statlige myndigheter som godkjenner tiltak etter egne sektor -
lover. Energiloven har for eksempel en direkte avgrensning mot plan - og bygningsloven ( se
også kapittel 12 om ressursforvaltning ). Statsetater som har mulighet for å ivareta sine
interesser gjennom regional plan, har større insentiv til å delta i planprosessene.

Hanssen og Hofstad159 mener s vake sanksjonsmuligheter i lovverket gjør at deltakelse i
regionale planprosesser og planfora n edpriorit eres av de statlige fagetatene, og at d eparte -
mentene ikke legger tydelige nok føringer på sine underliggende organer om å delta. Fylkes -
kommunen har derfor begrensede formelle virkemidler for å sikre god samordning før , under
og etter planprosess er. En konse kvens er at det kan finne sted prosesser etter sektor lover som
ikke blir drøftet i det regionale planarbeidet , og at det treffes vedtak etter sektor lovgivningen
som er i strid med regionale planer.

En annen utfordring er at b eslutninger om større statlige infrastrukturtiltak (som vei og jern -
bane) og institusjons utbygginger ( som sykehus og universitet/høyskole ) utred es og beslut tes
uten for plansystemet. Et eksempel er v eimyndighetenes konseptvalgutredninger (KVU) og
etterfølgende ekstern kv alitetssikring (KS1), som skjer etter egne prosedyrer og i forkant av
formell behandling gjennom plane r etter pbl.160

F ylkeskommunen har ansvar for å mobilisere og involvere kommunene i regionale plan -
prosesser .161 Det er flere utfordr inger knyttet til dette, blant annet om kommunene har
interesse, ressurser og perspektiver til å delta i mange ulike regionale planprosesser – men
også om fylkeskommunen prioriterer og har ressurser og metoder for å invol v er e kommunene
i de regionale planprosessene på en god måte . Erfaring viser at god involvering av kommune -
ne i planprosessen er avgjørende for kommunenes oppfølging i etterkant. Planens legitimitet
styrkes gjennom eierskapet til planens resultat.

Det finnes mange eksempler på gode regionale planprosesser der både kommuner og statlige
aktører deltar godt og aktivt, og slik legger grunnlag for en regional plan med legitimitet
utover fylkeskommunens organisasjon. Et eksempel er regional plan for areal og transport på
Nord - Jæren , som trekker opp en langsiktig utbygging sgrense som kommunene og staten i stor
grad forholder seg til – som resultat av god involvering, deltakelse og forankring i plan -
prosessen.

23.2.2 Manglende forpliktelse og oppfølging

Regionale planer skal legges til grunn for videre planlegging og vedtak på alle forvaltnings -
nivåer , m en oppfølging og gjennomførin g av planene kan være mangelfull. Dagens
bestemmelser om regional planlegging fremstår som lite forpliktende , og de begrensede
rettslige rammene for innholdet i og virkningen av regionale planer kan gi uk lare signaler med
tanke på fylkeskommune n es rolle og ansvar.162 Fokuset i pbls bestemmelser om regional
planlegging ligger i all hovedsak på prosess . Loven bygger på en partnerskapslogikk, som
igjen bygger på tillit til at regionale planer blir fulgt opp i p raksis, noe som ikke alltid skjer.

159 Hanssen og Hofsta d (2017) Regional planlegging som flernivåkoordinering. Kart og plan, Vol. 77, s 21 - 39.
160 Bugge (2016) Norge som lavutslippssamfunn. Hvordan utvikle plan - og bygningsloven som klimapolitisk
virkemiddel? Notat 17. juni 2016.
161 Plan - og bygningsloven § 8 - 3.
162 Holth og Winge (2016) Juridisk betenkning. Styrking av regional plan og regionale styringsmidler i plan - og
bygningsloven.
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Ifølge Hofstad og Hanssen163 er d en regionale samfunnsutviklerrollen i større grad enn
kommunenes samfunnsutviklerrolle betinget av at partnerskapslogikken fungerer. Spørsmålet
er om forutsetningene er tilstede for at part nerskaps - og nettverklogikken kan fungere . En av
utfordringene er at aktørene i slike partnerskap ikke har instruksjonsmyndighet overfor hver -
andre. Dermed må forpliktelsen sikres på annet vis: "Antagelsen er at forpliktelsen sikres,
eller skapes, gjennom prosessen og samarbeidet – ved at alle aktørene på arenaen får eier -
forhold til resultatet . " Dette vil i sin tur sikre at deltakende parter blir ansvarliggjort til å jobbe
med egne mål og virkemiddelbruk i den retningen som er valgt. Men dette fungerer ikk e alltid
i praksis . Et nettverk preges ofte av a symmetrisk maktfordeling og konkurrerende interesser ,
og s ærlig på områder der økonomiske interesser er involvert . Aktørene kan heller ikke tvinges
til å delta i slike samarbeid.

Det er vesentlig for oppfølg ing en av vedt atte regionale plan e r at de er forpliktende for alle
parter. Kommunene skal legge regional planlegging til grunn for eg en planlegging , og
regional plan kan gi grunnlag for innsigelse til kommunale planer fra både fylkeskommune,
fylkesmann, sta tlig aktører og andre kommuner . Fylkeskommunene er ikke alltid lojale mot
egne vedtatte regionale planer , noe som blant annet kommer til uttrykk ved å unnlate å
fremme innsigelse til kommunale planer i strid med regional plan eller ved ikke å følge opp
ege n vedtatt plan i senere enkeltvedtak . Det kan gi uheldig e signal er om regional plans status
både til den aktuelle kommunen og til andre kommuner. Det finnes også eksempler på at
fylkes mannen fremm e r innsigelse med hjemmel i regional plan i situasjoner der fylk e s -
kommunen ikke gjør det. Samtidig er innsigelse et sterkt verktøy å ta i bruk, og det kan være
legitimt for fylkeskommunen å unnlate å fremme innsigelse hvis den kommunale planens
veivalg ikke innebærer et stort avvik fra den regionale planen.

Stats forvaltningen, inkludert fylkesmannen, har fått føringer om at innsigelser bare skal
fremmes når det er nødvendig og begrunnes godt. Hensynet til kommunalt selvstyre skal
tillegges større vekt når innsigelse vurderes.164 I Meld. St. 18 (2016 2017) står det at
"Regjeringa legg større vekt på omsynet til lokaldemokratiet i areal planlegginga. Terskelen
for motsegner er heva, og kommunane har fått auka handlingsrom . "

Mer makt til lokaldemokratiet stiller samtidig større krav til kommunenes planlegging og
deres ansvar for å sikre nasjonale og regionale interesser i planleggingen. Det står i nevnte
stortingsmelding at kommunene av ulike grunner kan velge å fremme arealplaner i strid med
nasjonale eller vesentlige regionale interesser: "I slike tilfelle kan andre o ffentlege styres -
makter kome med motsegn til planen, dersom det får følgjer for interesser dei skal sikre.
Regjeringa er oppteken av at motsegner berre skal fremjast når det er naudsynt for å sikre
nasjonale eller viktige regionale interesser, og at dei sk al vere grunngjevne . "

Kommunal - og moderniseringsdepartementet avgj ø r kommunale arealplansaker der det er
fremmet innsigelse og partene ikk e har blitt enige om en løsning . Etter regjeringsskiftet i 2013
er innsigelser til kommunale plan e r sjeldn e re blitt tatt til følge : " Regjeringa Solberg har
stadfesta vedtaket til kommunestyret i 50 prosent av sakene, medan regjeringa Stoltenberg II
berre støtta kommunen i 22 prosent av sakene. " De t er fylkesmannen, fylkeskommune ne og
Statens vegvesen som fremmer flest innsigelser til kommunale arealplane r .165

163 Hofstad og Hanssen (2015) Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Videreutvikling av rollen
gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. NIBR - rapport 2015: 17, s. 29 - 30.
164 Brev fra kommunal - og moderniseringsministeren til f ylkesmannsembetene datert 18.02.2014., i forbindelse
med rundskriv H - 2/14 Retningslinjer for innsigelse til plansaker etter plan - og bygningsloven.
165 Meld. St. 18 (2016 2017), s. 156.
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B åde kommuner og fylkeskommuner har også rett og mulighet til, som politisk e organ , å
kunne endre synspunkt – også innenfor en valgperiode. Det ligger i politikkens natur. Men det
er en utfordring for regional plans funksjon som samordnende og forpliktende verktøy at den
ikke følges; også fordi det kan påvirke hvordan andre aktører prioriterer deltakelse i plan -
prosessene. Endring i synspunkt bør imidlertid tilsi at regiona l plan bør revideres, fremfor at
den brytes eller ses bort fra.

I de regionale planstrategiene skal fylkeskommunen hvert fjerde år vurdere behovet for de
planene som gjelder og eventuelt for nye planer. Allikevel kan omfanget av regionale planer
oppleves som en utfordring . Et stort antall planer utfordrer fylkes kommunenes kapasitet –
både administrativt og politisk – til aktivt å følge opp gjennom egen forvaltning og gjennom
mobilisering og oppfølging av andre aktører. Det kan være krevende for fylkeskomm unen å
kombinere delvis overlappende tema - og sektor planer i en helhetlig oppfølging. Det kan være
tendenser til at de enkelte sektorene i fylkeskommunen ønsker å synliggjøre "sitt" tema
gjennom en egen regional plan. Dette vil hindre den regionale planen s intensjon om å se ulike
temaer i sammenheng. Det er derfor viktig at fylkeskommunen bruker planverktøyet til å
samordne innad i organisasjonen. I det følgende blir det vurdert ulike måter å styrke regional
planlegging på.

23.3 Utvalgets vurdering er

23.3.1 Økt statlig involvering i regionale planprosesser

For å sikre statlig involvering, foreslo Kommunal - og moderniseringsdepartementet i Meld.
St. 22 (2015 2016) blant annet å

legge til rette for regelmessige møter mellom regionalt folkevalgt nivå, berørte depar te -
menter og relevante underliggende etater i forberedelsen av de regionale plan strategiene.
Dette for å sikre at ulike mål og interesser avstemmes tidlig i de regionale planprosessene
og sikre statlig involvering .

Formålet med regelmessige møter er bedre sam handling regionalt, mer effektive regionale
planprosesser, utvikling av felles problem forståelse knyttet til regionale utfordringer og
eventuelle målkonflikter , og å legge grunnlag for forpliktende deltak else fra regionale stats -
etater i planprosesse ne og i oppfølgingen av planene . S am tidig vil det gi d epartement ene økt
innsikt i og forstå else for de utfordringene den enkelte fylkeskommune står overfor .

Det legges også opp til at statlige etater skal pålegges av sine respektive departementer en
aktiv og forpliktende deltakelse i regionale planprosesser:166

Regjeringa føreset at stat lege organ deltek i regionale planprosessar på ein meir aktiv måte
enn dei har gjort til no. Departementa vil på leggje sine under ligg a nde etatar aktiv og for -
pliktande del taking i regionale planprosessar, og å delta som aktive partnare ved opp -
følging a v planane, óg gjennom avtalar .

Departementenes pålegg til underliggende etater skal skje gjennom eier - eller etats styring en
(for eksempel i årl i ge oppdrags brev eller tildel i n gsbrev ), og departementene bes om å under -
strek e at statl i ge organ " har plikt til å bruke verkemidla sine til å gjennomføre tiltak i
handlingsprogrammet i regionale planer som vedkjem det einskilde organ " .167

166 Prop. 84 S (2016 – 2017)
167 Prop. 84 S (2016 – 2017), s. 68.
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Regjeringens forslag om dialog og statlig invol vering har en parallell til Planlovutvalgets168

forslag om at regional plan legging skulle være en arena for dialog mellom sentrale og region -
ale myndigheter. I en slik dialog kunne regjeringen få tilbakemelding på sine forventninger til
fylkeskommunen, samtidig som fylkeskommunen fikk drøftet sine forventninger og krav til
staten. Planlovutvalget mente videre at ordningen med sentral behandling og godkjenning av
fylkes planer var en viktig arena for kommunikasjon, som av den grunn burde bestå, men
videre utvikles til et samråd mellom sentralt og regionalt nivå. R egjeringens behandling av
fylkesplaner skulle med andre ord dreies fra formell godkjenning til dialog .

Den sentrale godkjenningsordningen av regionale planer ble fjernet med ny plan - og
bygningsl ov av 2008. Fra og med 2017 opphørte også den sentrale godkjenningen av de
regionale planstrategiene. Med dette har en potensiell arena for direkte dialog mellom fylkes -
kommune n og departe menter forsvunnet. Det betyr at det i dag ikke finnes noe formalise rt
grunnlag for dialog mellom staten sentralt og fylkeskommune på noe trinn i den regionale
planleggingen. Dialogen mellom departementene og regional planmyndighet foregår med de
regionale statsetatene som mellomledd. Dette er uheldig både når det gjelder gjennomføring
av nasjonal politikk og mulige innspill til framtidig nasjonal politikk .

For å forplikte sektorene til deltakelse og oppfølging, foreslo Planlovutvalget parallelle
endringer i andre deler av loven og i sektor lover. Planlovutvalget mente at p roblemet ikke var
bestemmelsene i pbl , men manglende kobling mellom fylkesplaner og sektorplaner. De
anbefalte at statlige sektor myndigheter brukte fylkes planleggingen til sine planformål, og ikke
stilte seg utenfor.169Samtidig måtte departementene gi rom for regional tilpasning og
prioriter ing i sektorpolitikken på sine ansvarsområder, og åpne for kob linger med andre
politikk områder. Planlovutvalget presiserte at det er en forutsetning at departementene
delegerer ansvar og myndighet for å delta i samarb eidet til sine regionale etater, og gir dem
full makt til å finne regionale løsninger på departementets vegne.170

U tvalget støtter regjeringens forslag om å gjenopprette en mer direkte samhandling eller
dialog mellom sentrale statlige organer og fylkes kommu nene for å sikre påfølgende forpliktel -
se til deltak else og oppfølging. Dette kan bidra til å avklar e hvordan statlige myndigheter vil
følge opp regional plan, som igjen vil gi grunnlag for tildelingsbrev til regionale stats etater og
komme til uttrykk i d epartementenes styringssignaler. Det vil styrke regional plan som en
gjensidig politisk forpliktende avtale mellom sentrale myndigheter og de ulike partene i det
regionale fellesskapet.

Plikten til deltakelse er allerede formulert i pbl § 8 - 3, og i § 7 - 2 Behandling og virkning av
regional planstrategi står det at "statlige og regionale organer og kommunene skal legge den
regionale plan strategien til grunn for det videre planarbeidet i regionen" . Spørsmålet er om
formuleringene "delta" og "legge til grunn " er presise nok til å sikre forpliktende oppfølging .
Det kan være behov for å nedfelle i loven en formulering som forplikter statsetatene til å følge
opp og gjennomføre regionale planer – for eksempel i henhold til et handlingsprogram og
retningslinjer for arealbruk – innen sine respektive ansvarsområder. Utvalget mener videre at
det bør vurderes om plikten til deltakelse og oppfølging ikke kun bør forankres i departement -
enes styringsinstruks til underliggende etater , men også i pbl, for eksempel som en forsterket
plikt for staten til å delta i og følge opp planene .

168 NOU 2003: 1 4 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan - og bygningsloven II. Planlovutvalgets
utredning med lovforslag.
169 Ot.prp. nr. 32 (2007 – 2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven)
(plandelen).
170 NOU 2003: 14
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Utvalget mener det også er viktig å gjennomgå sektorlover med sikte på bedre harmonisering
til pbl. Det er behov for å styrke pbls status og legitimitet i det sentrale styringssystemet.

Utva lget vil samtidig påpeke at mer aktiv deltakelse fra de statlige sektorene er helt nødven -
dig for at pbl skal fungere etter intensjonen. I den forbindelse mener utvalget at det bør
vurderes hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige et ater med hensyn til
faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med pbl. Utvalget mener dette bør være
en naturlig del av fylkesmannens samordningsansvar overfor regional stat. Å tydeliggjøre en
slik rolle for fylkesmannen vil også styrke og ut vide embetets tilsynsrolle. Fylkesmannen kan
da være klarere på sine forventninger til at de regionale statsetatene følger opp sine plikter
etter pbl. For at fylkesmannen skal kunne ta en tilsynsrolle også med hensyn til å sørge for at
de viktige statsetat ene er involvert i de regionale planene og oppfølgingen av dem, mener
utvalget det er nødvendig med tydeligere signaler fra fag departementene. Styrings dialogen
mellom departement og etat må ses i sammenheng med den dialogen fylkes kommunen har
med staten om de regionale planstrategiene, jf diskusjonen over.

23.3.2 Regionale avklaringer i den statlige planleggingen

Regjeringen vil styrke fylkeskommunens deltakelse i planleggingen av store statlige infra -
strukturprosjekter:

Regjeringa vil styrke deltakinga til r egionalt folkevaldt nivå i planlegginga av store statlege
infrastrukturprosjekt. Samferdsel s departementet vil arbeide for at regionalt nivå kan få ei
medverkande rolle i transportetatane sitt arbeid med å kartlegge behovet for KVU - ar.
Vidare skal det skje gjennom auka vekt på fylkeskommunen sin deltaking i arbeidet med
KVU - ar til store statlege infra strukturprosjekt og byutgreiingar. [ … ] Dette må skje på ein
slik måte at fylkeskommunen ikkje legg bindingar på kva konsept eller alternative
løysingar som ska l greiast ut.171

I behandlingen av Meld. St. 22 (2015 - 2016) mente s tortingsflertallet at regionale bolig - , areal -
og transportplaner kan gi bedre forankring av konseptvalgutredninger (KVU), og at regional
plan kan "medverke til å avklare regionale prioriteri ngar av samfunnsmåla v ed nye store
infra strukturtiltak og sjå desse i samanheng med arealspørsmål i eit breiare perspektiv."172

En KVU er en del av KS - systemet (kvalitets sikrings systemet) ved store statlige investering -
er.173 Systemet er utviklet som redskap for kostnads kontroll med store investerings prosjekter .
KS - systemet og plansystemet har derfor ulik begrunnelse og funksjon. Formålet med KS -
systemet er å ansvarliggjøre tiltakshaver til å velge samfunns økonomiske løsninger. Syst emet
er knyttet til statens rolle som tiltaks haver for store prosjekter, mens plan systemet handler om
mål, strategier og tiltak gjennom planer for den bredere samfunns utviklingen.

Utvalget ser det som en utfordring for helhetlig samfunnsutvikling at de t foregår statlig
sektor planlegging på siden av plansystemet etter pbl. Et eksempel på dette er konsept valg -
utredninger (KVU).

KS - systemet er et godt redskap for å få kostnads kontroll på de store prosjektene. Men det
gjen står en utfordring med den ini tierende fase for hvilke konsepter som velges. Fase 1

171 Prop. 84 S (2016 – 2017)
172 Innst. 377 S (2015 2016)
173 KS - systemet er inndelt i åtte faser: Fase 1 er idéfase. KVU er del av fase 2 (forstudien) . KVU etter følges av
KS1, som utarbeides før fase 3 (forprosjektet). Også kommunedelplan og evt. reguler ings plan utarbeide s før fase
3. Deretter følger KS2, etterfulgt av prinsipp vedtak og bevilgning (fase 3). Fase 2 - 3 er Finans departe mentets
ansvar som rammeavtaleeier og forvalter på vegne av staten. Så overtar fagdepartementet ansvaret (fase 4 - 8, som
består av detaljpros jekt, gjennom føring, idrift settelse , drift (ett år), justering/ komplettering).
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(idéfasen) av KS - systemet er i dag en overordnet fase som ikke er klart definert med hensyn
til eierskap og ansvar. Her bør fylkeskommunen gis en viktig rolle i å definere konkrete
samfunnsmål som skal ligge til grunn for konseptvalget. Mange av de store statlige infra -
struktur investering e ne har konsekvenser for regional og lokal samfunns utvikling. For
eksempel vil utbygging av kapasiteten på vei og jernbane påvirke framtids utsiktene og
mark edet for b olig bygging i en region. Samfunnsnytten av investering en vil være avhengig av
at kommuner og fylkes kommuner legg er til rette for styrking av kunde grunnlaget for jern -
banen og annen kollektivtransport , blant annet gjennom fortetting i transport knute punkt er .

Utvalget mener derfor det er behov for f astere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU -
arbeidet i den innledende idéfasen i KS - systemet , og for tilsvarende prosesser for vurdering
av andre store statlige investeringer. Det er her prosjektets sa mfunnsmål bør defineres, og det
er nettopp fastsettelsen av prosjektets samfunnsmål som er svakheten ved dagens KS - system.
Dette fordi prosjektets tiltakshaver ikke alene er den rette til å definere samfunns målene.
Dette er en oppgave først og fremst for et folkevalgt organ . U tvalget mener at f ylkes -
kommunen – gjennom aktiv bruk av regional planlegging som virkemiddel der planer er
avstemt mot andre nasjon ale mål og kommunene er godt involvert – bør ha en sentral rolle i å
definere samfunns målet for prosjektet. Utvalget mener det er viktig at KVU'en vurderer kon -
septenes samfunns økonomiske verdi i et bredere samfunns perspektiv der fylkes kommunens
og kommunenes planer for utvikling av det aktuelle området tas med i betraktning.

Ved å definere et samfunnsmål som inkluderer hvilke hensyn investeringen skal ivareta, vil
kostnads elementene som skal inn i analysen kunne bli flere, som igjen vil påvirke hvordan
konsept enes lønnsomhet vurderes. Resultatet er at p rosjektets samfunnsøkonomiske lønn so m -
het vil vurderes i et mer helhetlig perspektiv på samfunnets totale kostnader og nytte, ik ke kun
med utgangspunkt i isolerte sektor kostnader. Ved at KVU - prosjekter i større grad ses i
sammen heng med andre planer og investerings behov på lokalt/regional nivå, kan samlet
samfunns økonomisk nytte/lønnsomhet bli større, og man kan unngå suboptimale valg som i
neste ledd vil innebære økte kostnader/redusert effektivitet for et annet forvaltningsnivå eller
sektor.

Utvalget mener at regionale myndigheter må de lta i utarbeidelsen av samfunnsmål for alle
større statlige investeringsprosjekter. Investeringsprosjektene må i en tidlig vurderingsfase
forholde seg til vedtatt regional plan, og til det samfunnsmålet som er forankret i regional plan
– ikke omvendt. Utva lget mener at dette prinsippet også skal gjelde for u t redninger innen
andre sektorer enn samferdsel, som for eksempel helse, sykehus og undervisningsbygg.
Statlige aktører som Statsbygg og Forsvarsbygg må trekkes inn i dette arbeidet.

23.3.3 Bruk av avtaler

En an nen måte å forplikte på er gjennom avtaler. I Prop. 84 S (2016 2017) står det at:

Kommunal - og moderniseringsdepartementet vil vidareutvikle rammeverket for
utviklingsavtaler knytte til oppfølging av handlings programmet i regionale planar i
samarbeid med regionalt folkevalt nivå og aktuelle departement.

Tanken bak regjeringens forslag er at a vtalene skal utformes etter at regional plan med
handlingsprogram er vedt att , og at avtalene skal gj ø re rede for hvilke tiltak i handlings -
programmet som inngå r . Dette vil ø ke graden av forpliktende oppfølging fra alle berørte
parter. Alle partene som slutter seg til avtalene, forplikter seg til å arbeide for å gjennomføre
de m , men de er ikke juridisk bund et av de m . Avtalene kan knyt tes til gjennomføring av tiltak
i alle typer regionale plan e r.
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Det var Planlovu tvalget som i sin tid foresl o e n egen bestemmelse om regionalt handlings -
program , som skulle være et forpliktende program for gjennomføring av regional plan . Plan -
utvalgets forsla g til lovparagraf var som følger:174

Regionalt handlingsprogram skal utarbeides for innsatsområdene i fylkesplanen.
Handlingsprogrammet skal redegjøre for nødvendige tiltak for å gjennomføre planen,
hvem som har ansvar for tiltakene, og for avtaler om hvord an de skal finansieres.
Handlingsprogrammet kan også omfatte regionalt utviklingsprogram, og gjennomføring av
interkommunale og kommunale planer som varetar regionale oppgaver. Regionalt
handlingsprogram skal vedtas av fylkestinget og rulleres årlig.

Plan lovu tvalget foresl o at regionalt handlingsprogram skulle være et forpliktende program for
gjennomføring av planens innsatsområder. Handlingsprogrammet skulle ik ke bare omfatte
fylkes kommunens virksomhet, men også hva statlige myndigheter, kommunene, nærings livet
og andre skulle gjøre for å følge opp mål og tiltak i planen. For at fylkes planleggingen skulle
tjene sitt formål, måtte man ifølge Planlovutvalget få aktørene til å f orplikte seg til å ta et
ansvar, noe som skulle skje gjennom medvirkning i planprosessen .

Plan lovutvalget poengterte at en viktig funksjon ved planleggingen er å bidra til at virke -
midler som påvirker utviklingen i et fylke må brukes i samsvar med målene i fylkesplanen.
For at fylkesplanleggingen skal tjene sitt formål, må aktør ene , gjennom medvirkning i plan -
prosessen , forplikte seg til å ta et hovedansvar eller d elansvar for gjennomføring av planens
innsatsområder .

Planlovutvalget mente også at ordningene for å følge opp og gjen nomføre vedtatte planer
burde bli bedre, blant ann et ved at regionale statsorganer i større grad bruker plansystemet for
sine planbehov . Planlovutvalget presiserte videre at r egionalt handlingsprogram burde
utarbeides med utgangspunkt i tilgjeng elige ressurser i partnerskapet: " Dette vil sikre større
grad av realisme i gjennomføringen av den enkelte plan og det enkelte tiltak. Oppfølging bør
videre sikres ved gjensidig forpliktende avtaler de ulike aktørene i mellom . " Planlovutvalget
mente at de ulike partnerskap ene burde ledes av den parten som har de viktigste virkemidlene,
og at å rlig rullering av h andlingsprogrammer må tte ha en tett kobling til økonomiplan og års -
budsjett hos de enkelte partene. Til slutt poengterte Planlovutvalget at de kunne være " aktuelt
med samarbe idsavtale mellom regionalt og sentralt nivå i forbindelse med den sentrale
behandlingen . "175

Dagens pbl presiserer i § 8 - 1 at det som del av regional plan skal utarbeides et handlings -
program for gjennomføring av planen. Handlingsprogrammet skal gjøre rede f or tiltak som er
nødvendig e for gjennomføring av planen. Det gjelder alle aktørers bidrag. B erørte parter kan
gi hørings uttalelse til planen med handlings program , men det er kun fylkes kommunen som
vedtar planen. Da er det kun fylkes kommunen som i prins ippet er forpli k t et til å følge opp
planen, mens kommuner og statlige etater skal legge den til grunn for sin planlegging og virk -
som het . I praksis er handlingsprogrammet i dag først og fremst et verktøy for gjennomføring
av fylkeskommunens egne tiltak i oppfølgingen av regional plan.

Utvalgets vurdering er at forpliktelseselementet i regional plan og handlingsprogrammet er
for svakt. At det har blitt nødvendig å utvikle et avtaleverktøy slik regjeringen foreslår, er en
bekreftelse på dette. Gitt dagens s ituasjon, støtter utvalget forslaget om å videreutvikle et slikt
avtaleverktøy.

174 NOU 2003: 14, s. 18.
175 NOU 2003: 14, s. 118.
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Utvalget støtter også regjeringens forslag om ikke å utvikle et avtaleverktøy på siden av pbl,
men at avtale r må forankres i regionale planer og knyttes til gjennomføringen av handlings -
program . Utvalget mener at Planlovutvalgets opprinnelige intensjon for handlingsprogrammet
bør følges opp, og at avtaleverktøyet videreutvikles i tråd med dette .

Utvalget mener det er viktig at fylkeskommunen er en part i avtalene så lenge disse berører
kommuneoverskridende interesser og perspektiver , og at avtalen må være forankret i en
regional plan. Det må være et prinsipp om at den som "eier" planen må være part i avtalen.
Fordelen med a vtaleformen er at den fo kusere r på samarbeid mellom partene. Det er viktig at
dette virke middelet er tydelig kob let på plansystemet, og at slike avtaler og det forp liktelses -
elementet de innebærer komme r til uttrykk i loven.

23.3.4 Mer forpliktende regional e areal plan er

Flere har ta tt til orde for å innføre rettsvirkninger av regional plan. Holth og Winge176 bygger
på Planlovutvalgets vurderinger når de foreslår å innføre en bestemmelse som gir mulighet for
å gi regionale planer rettslige virkninger . De foreslår at d en rettslige bindin gen bør være
forbeholdt konkrete temaer som klima og miljø, mineralutvinning, reindrift, energi, infra -
struktur og "andre kryssende kommunale interesser " . Holth og Winge åpner for at man kan ha
to typer regionale planer; de retnings givende og de rettslig bindende. De foreslår videre at
rettslig bindende regional plan kan like stilles med, og erstatte , kommuneplanens arealdel for
det konkrete området, og at en rettslig bindende regional plan skal gi grunn lag for utarbeidelse
av reguleringsplan.

Planlovu tvalget foreslo å innføre f ylkesdelplan for arealbruk med særlig rettsvirkning , og
mente rettslig bind ing kun skulle brukes i visse tilfeller, som " å sikre korridorer for større vei -
anlegg eller annen infrastruktur, verne landbruksområder i pressområder so m omfatter flere
kommuner, sikre en helhetlig utvikling av større fjellområder eller andre viktige natur - og
friluftsområder, eller gjennomføre en vannressursplanlegging for vassdrag som renner
gjennom mange kommuner ." F ylkesdelplan for arealbruk med særli g rettsvirkning skulle
være et verktøy bare i de tilfeller der det var behov for helhetlig arealstyring over kommune -
grensene, " og for øvrig når partene i den regionale planleggingen finner det ønskelig å bruke
dette planverktøyet. "177 D e samme bestemmelsene om rettsvirkning, innhold og regler for
behandling i arealdel til kommuneplan skulle gjelde for fylkesdelplan for arealbruk.

Planlovutvalgets forslag om f ylkesdelplan for arealbruk med særlig rettsvirkning ble ikke
fulgt opp i pbl av 2008. I stedet ble r egional planbestemmelse innført som virkemiddel i pbl,
jf. § 8 - 5. Det betyr at regionale planer i dag kan gis rettsvirkning ved at det gis regional plan -
bestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan . Disse skal ivareta
nasjonale e ller regionale hensyn og interesser. Bestemmelsen kan fastsette at det for et tids -
rom av inntil ti år (kan forlenges med fem år av gangen) nedlegges forbud mot at det blir
iverk satt særskilt angitte bygge - eller anleggstiltak uten samtykke innenfor nærme re
avgrensede geografiske områder, eller bestemme at slike tiltak uten slikt samtykke bare kan
iverksettes i samsvar med godkjent arealplan etter denne lov, jf. pbl § 8 - 5. Formålet er å
forhindre arealbruksendringer som er i strid med planens mål og retningslinjer. Bestemmelsen
er juridisk bindende for private utbyggere og kommunene, og gi r kommunene tid til å justere

176 Holth og Winge (2016) Juridisk betenkning. Styrking av regional plan og regionale styringsmidler i plan - og
bygningsloven, s. 10.
177 Ot.prp. nr. 32 (2007 – 2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven)
(plandelen), s. 91.
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sitt plangrunnlag i samsvar med den regionale planen . Den regionale planbestemmelsen
gjelder foran tidligere vedtatte planer. Forbudet bortfalle r når kommunen har vedtatt en areal -
plan som ivaretar hensynet bak bestemmelsen.

Både Planlovutvalget og Holth og Winge178 har vurdert muligheten for å utforme regionale
planer med særlig rettsvirkning med hensyn til arealbruk. Det fremheves at dett e kan gi
fylkeskommunene et mer reelt verktøy for å forhindre aktivitet og stimulere utviklingen av
ulike områder, og for bedre å ivareta v iktige nasjonale og regionale mål og hensyn (som blant
annet jordvern, strandsonen, kystsonen, samordning av areal og transport, natur - og arts -
mangfold, friluftsområder, klimatilpasning).

Utvalget har vurdert forslaget om regionale planer med særlig rettsvirkning, men erkjenner at
dette vil være en radikal systemendring. I dag er det kun kommuneplaner/reguleringsplaner
som kan være rettslig bindende. Dagens plansystem er bygd opp rundt prinsippet om nivå -
basert planlegging. Kommunale planer er direkte juridisk bindende for tiltakshaver. Regionale
planer er retningsgivende for kommunene og kan følges opp gjennom innsigelses instituttet
dersom kommunene vedtar arealplaner som avviker fra de regionale planene.

Innføringen av regionale planbestemmelser har gitt fylkeskommunene en mulighet til å legge
forpliktende føringer for arealbruk. Utvalget mener at fylkeskommun ene bør stimuleres til
mer aktivt å ta dette virkemiddelet i bruk, også på andre arealbruksområder enn hva som
praktiseres i dag. Brukt på en aktiv måte kan regionale planbestemmelser trekke opp mer
forpliktende hovedlinjer for fremtidig arealbruk som dann er rammer for både kommunal
planlegging og statlige beslutninger.

For å styrke forpliktelsen i regionale planer, mener utvalget at regional planbestemmelse bør
videreutvikles som et virkemiddel for en langt større bredde av temaer enn hvordan bestem -
melse n brukes i dag. Hofstad og Hanssen179 foreslår for eksempel å i nnføre krav om regionale
planbestemmelser (§ 8 - 5) knyttet til retningslinjer for arealbruk på bestemte områder , som
samferdsel (prioriterte kollektivakser), viktig infr astruktur, viktig regional grønt struktur,
markaområder, kystsone og vassdragsforvaltning, lokalisering av kjøpesentre og handels -
sentre, bolig - og næringsstruktur, og viktige miljøvernoppgaver. Utvalget mener dette er et
aktuelt perspektiv. I tillegg er klimaspørsmål, jordvern og st randsonen aktuelle temaområder.

Dagens praksis viser at fylkeskommunene finner det utfordrende å benytte regionale plan -
bestemmelser. I dag brukes regional planbestemmelse kun der det foreligger en statlig plan -
bestemmelse. Samtlige av de syv fylkeskommune ne som har tatt virkemiddelet i bruk, har
brukt det som oppfølging av Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008). Utvalget vil
påpeke at fylkeskommunene gjennom pbl kan bruke regionale planbestemmelser også der det
ikke foreligger nasjonale føringer. Utvalget ser imidlertid at legitimiteten til bruk av virke -
middelet i det enkelte fylket vil være avhengig av hvordan kommunene er involvert i
prosessen og i hvilken grad det er forståelse for bruk av det.

En annen tilnærming til spørsmålet om mer forplik tende regional planlegging kan være å gi
fylkeskommunene mulighet til å ivar e ta kommunale planoppgaver – etter anmodning fra
enten kommunene eller staten:

Utvalget mener det i pbl bør åpnes for at fylkeskommunen skal kunne påta seg (etter
anmodning fra aktuelle kommuner eller etter pålegg fra staten) å utarbeide en plan som
gjelder flere kommuner, etter bestemmelsene for kommunal plan for særskilte geografis ke

178 Holth og Winge (2016)
179 Hofstad og Hanssen (2015) Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Videreutvikling av rollen
g jennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. NIBR - rapport 2015: 17, s. 51.
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områder eller problemstillinger. Dette kan være aktuelt for eksempel for kystsoneplanlegging.
Utvalget mener en slik mulighet vil styrke det tverrkommunale perspektivet der dette er
avgjørende for å ivareta og løse nasjonale og viktige regionale hensyn og oppgaver .

Når gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggings - , anleggs - eller vernetiltak
gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det, kan departementet
henstille til vedkommende kommune å utarbeide arealdel t il kommuneplan eller regulerings -
plan etter lovens kapittel 11 og 12, jf. pbl § 6 - 4. På samme vilkår kan departementet selv
utarbeide og vedta slik plan , og da som en statlig arealplan . Departementet trer da inn i
myndig heten til kommunestyret. Utvalget m ener at det i loven bør åpnes for at enten fylkes -
kommunen eller staten kan utarbeide nødvendig plan som grunnlag for gjennomføring av
viktige statlige eller regionale utbyggings - , anleggs - eller vernetiltak som strekker seg over
flere kommuner. Behovet fo r raskere planprosesser i forbindelse med store statlige infra -
struktur tiltak har medført økt bruk av statlig plan. Med et regionalt ansvar for utforming av
denne type planer, mener utvalget det legger til rette for åpnere planprosesser og bedre
involveri ng av de berørte kommunene. Det legger også grunnlag for at flere hensyn
inkluderes og avveies i prosessen.

23.3.5 T ydelig ere nasjonale forventinger til regional planlegging

For å kunne forplikte andre aktører, er det viktig av fylkeskommunen og regional planleg ging
har legitimitet til å gjøre dette, både overfor kommunene og statlige etater.

Pbl har få bestemmelser om innholdet i planene og om hvordan arealene skal brukes eller ikke
bru kes. Pbl er en vid fullmaktslov som gir regler om hvordan planleggingen skal skje, og
inne holder hjemler for hva som kan bestemmes , uten å gi klare plikter .180 Planlovutvalget
foreslo at viktige oppgaver og hensyn som skal varetas i planleggingen " angis konkret i lov -
bestemmelsene som defi nerer de kommunale og regionale plan formene ."181 Bugge182 foreslår
for eksempel å nedfelle plikten til å utarbeide klimaplaner direkte i loven , som en del av
region - og kommunep lanen .

I dag formidles føringer for og forventninger til den regionale planleggingen blant annet
gjennom Nasjonale forventninger til kommunal - og regional planlegging, statlige plan -
bestemmelser og planretningslinjer og årlige forventningsbrev til fylkeskommunene. Videre
kan staten oppfordre til utforming av regionale planer omkring konkrete tema – s lik det ble
gjort med hensyn til regionale planer for villrein – eller staten kan pålegge fylkes kommunene
å utforme konkrete regionale planer, jf. pbl § 8 - 1 . Oslo og Akershus ble for eksempel pålagt å
utforme en felles areal - og transportplan. Regional pl an for areal og transport i Oslo og
Akershus ble vedtatt i 2016 og legges nå til grunn i kommunenes arealplanlegging.

Fylkeskommunen har som nevnt en viktig rolle i å planlegge for og samordne oppgaver som
går på tvers av sektorer og kommunegrenser. Dette innebærer at fylkeskommunen på visse
om r åder bør kunne innta en " overkommunal " funksjon ved at regionale planer gir ov er -
ordnede avklaringer og rammer for kommunale planer. Det vil være nødvendig for å kunne
løse flere av dagens komplekse nasjonale oppgaver og målsettinger. Særlig viktig i denne
sammenheng er kanskje klimahensyn og samordnet areal - og transportplanlegging . Fylkes -
kommunenes legitimitet til å innta en slik overordnet førende rolle gjennom regional plan -
legging henger ikke kun sammen med forankringen i kommunene som del av plan prosessen,

180 Bugge (2016) Norge som lavutslippssamfunn. Hvordan utvikle plan - og bygningsloven som klimapolitisk
virkemiddel? Notat 17. juni 2016.
181 NOU 2003: 14 , s. 53
182 Bugge (2016)
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men også i hvilken grad staten synliggjør sine forventinger til fylkes kommunene om å faktisk
ta en slik rolle.

Utvalget mener en lovfesting av spesifikke tema for den regionale plan l eggingen ikke er
hensiktsmessig. Det vil lett kunne bli omfattende og ulike tema vil også ha ulik aktualitet i
ulike fylker. Gjennom planstrat egiarbeidet skal fylkeskommunene i dialog med kommunene,
staten og andre regionale aktører peke ut de prioriterte temaene for videre regional plan -
legging.

Samtidig vil utvalget understreke betydningen av statens forventinger til regional planlegging.
Utv alget mener staten i større grad bør synliggjøre sine forventinger til hvilke problemstilling -
er og temaer regionale planer bør gripe for å være et redskap for gjennomføring av nasjonal
politikk. T ydeligere nasjonale oppdrag for den regionale planleggingen kan gi fylkeskom -
munen større legitimitet. Det kan også gi større forutsigbarhet for kommunene, og det kan
avklare en del problemstillinger som vil bidra til å forenkle kommunenes konkrete plan -
prosesser og håndteringen av enkeltsaker. Regional planleggin g kan også gi større forutsig -
barhet for staten gjennom å avklare overordnede rammer også for statlig virksomhet i ulike
områder. Utvalget mener derfor at det ikke nødvendigvis er et motsetningsforhold mellom å
styrke det regionale plannivå og å ivareta st atlige og lokale interesser. Tvert imot vil andre
myndigheter kunne ha fordel av å delta i regionale planprosesser og følge regionale planer når
staten selv fremhever regional plan som et virkemiddel for egen politikkgjennomføring. E n
tydeligere spesifisering av tema for den regionale planleggingen i de nasjonale forventningene
gir fleksibilitet med hensyn til skiftende regjeringers politiske prioriteringer.

23.4 Utvalgets forslag

Et viktig mål med regionreformen er å styrke samhandlingen mellom forva ltningsnivåene for
å legge til rette for mer helhetlig samfunnsutvikling. Mange av de oppgavene utvalget mener
bør ivaretas av fylkeskommunen er komplekse, sammensatte og grenseoverskridende. Derfor
er de også vanskelig å løse. Regional planlegging er et v erktøy nettopp for å løse sammensatte
problemstillinger. Dette verktøyet har et stort potensial , som utvalget mener bør utnyttes
bedre .

For at regional planlegging skal fungere etter intensjonene, må 1) planprosessen skje i sam -
arbeid med statlige sektorm yndigheter og kommuner, og 2) vedtatte regionale planer må bli
fulgt når det senere treffes beslutninger. For at fylkeskommunene skal kunne være sentrale
samfunnsutviklingsaktører, må de ha legitimitet og gjennomslagskraft.

Fordelene av å gi tydeligere fo rventninger til fylkes kommunens ansvar på komplekse, tverr -
gående oppgaver, er flere:

bedre og mer helhetlige løsninger for arealbruk, infrastruktur, utbygging, miljøtiltak
osv.
større forutsigbarhet for kommuner, innbyggere og næringsliv
omsette nasjonal politikk til konkret regional tilpasset handling
mer effektiv planlegging og økt effektivitet i forvaltningen
være en støtte for kommunene i form av føringer på grenseoverskridende, komplekse
oppgave områder
tydeligere ansvarsfordeling mellom kommune og f ylkeskommune

Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virke -
middel. Videre foreslår utvalget:
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å tydeligere og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale planer i
pbl.
å vurdere hvordan fy lkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med
hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med pbl.
å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU - arbeidet i den inn -
ledende idéfasen i KS - systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av andre
store statlige investeringer. Utvalget mener at regionale myndigheter må delta i
utarbeidelsen av samfunnsmål for alle større statlige investeringsprosjekter.
at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en
langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.
at det i pbl åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra aktuelle kommuner
eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndigheten til kommunestyret
og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende
virkning. Dette er aktuelt for særskilte geografiske områder eller problemstillinger,
eller for gjennomføring av viktige statlige eller regionale utbyggings - , anleg gs - eller
vernetiltak som strekker seg over flere kommuner.
at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventningene til
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.

Utvalget mener det også er viktig å gjennomgå sektorlover med sikte på bedre harmonisering
til pbl.

24 Planjuridisk vei ledning av kommunene
Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for veiledning om plansystemet og planprosessene,
mens fylkesmannen er gitt ansvar for planjuridisk veiledning. Un dersøkelser viser at fylkes -
kommune og fylkesmann samarbeider om den planfaglige veiledningen av kommunene, men
dette har ulik form og ulik grad av formalisering i ulike fylker. Grenseflatene mellom fylkes -
kommunens og fylkesmannens veiledningsansvar er og så i ulik grad avklart og operasjonali -
sert.183

F ylkeskommunene skal veilede og bistå kommunene i de res planlegging, jf. pbl § 3 - 2. Det
planfaglige veiledningsansvaret er særlig knyttet til fylkeskommunenes kompetanse på plan -
prosesser og helhetlig areal - o g samfunnsutvikling. Fylkeskommunene skal veilede om med -
virkning og mobilisering av lokalsamfunn, hvordan kommunene kan gi retning til samfunns -
utviklingen og om gode helhetsgrep i den kommunale areal - og samfunns planleggingen.
Fylkeskommunens veiledning sansvar er knyttet til behandling av konkrete plansaker og til
kompetanseheving gjennom regionale plansamlinger og faglige nettverk. Gjennom ledelse av
regionalt planforum har fylkeskommunen, sammen med fylkesmannen, ansvar for å sikre
helhetlige løsninger i konkrete plansaker.

Fylkeskommunene har også veiledningsansvar innen sine øvrige ansvarsområder. Dette
omfatter områder som kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging, kjøpesenter, barn og unges interesse r, universell utforming, folkehelse,
fylkes vei er og akvakultur og om hvordan disse hensynene skal ivaretas i kommunale planer.

Fylkesmannen skal påse at kommunene oppfyller plikten til planlegging etter loven, jf pbl §
3 - 2. Fylkesmannen har ansvar for å ve ilede kommunene om juridiske spørsmål knyttet til

183 Asplan Viak (2017) Rollen som regional planmyndighet og planfaglig veileder i framtidens regioner.
Gjennomført på oppdrag fra KS.
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plan - og bygningsloven, samt tilsyn og klagebehandling for kommunale vedtak. Fylkes mann -
en skal etter behov vurdere den juridiske holdbarheten av kommuneplaner og reguler ings -
planer184 og kan fremme innsigelse om planfaglige mangler ved planer.

24.1 Utvalgets vurdering er
Fylkeskommunene har det generelle planfaglige veiledningsansvaret overfor kommunene,
mens fylkesmannen skal veilede om juridiske spørsmål knyttet til plan - og bygningsloven. I
lys av fylkeskommunenes ansvar for regionalt planforum og den løpende kontakten de har
med kommunene om planspørsmål, mener utvalget at det vil være hensiktsmessig å forsterke
veiledningsansvaret til fylkeskommunen. Det vil kunne forsterke fagmiljøene, samtidig s om
kommunene forholder seg til kun ett planfaglig veiledningsorgan. Det vil gi forenkling og
tydeliggjøring av ansvar og er i tråd med retningslinje 4 for oppgavefordelingen . En
overføring av oppgaver innen landbruk og miljø/klima vil ytter ligere styrke
p lanveilederkompetansen og - rollen overfor kommunene. Fylkesmennene har i dag ansvaret
for juridisk veiledning knyttet til plan - og byggesaker. Dersom fylkeskommune ne bygger opp
kompetansen på planjuridisk veiledning, bør være en del av den planfaglige vei ledningen og
styrke denne.

Veiledning skal i prinsippet være etterspørselsbasert. Når det gjelder forholdet mellom vei -
ledning og kontroll/tilsyn/klage, mener utvalget at det vil styrke fylkesmannens kjerne -
funksjoner dersom det juridiske veiledningsansva ret overføres til fylkeskommunene. Det vil
rendyrke den uavhengige posisjonen til fylkesmannen og styrke habilite ten i gjennomføring
av kontroll, tilsyn og klage behandling overfor kommunene.

En overføring av det planjuridiske veiledningsansvaret vil ikke endre fylkesmannens sam -
ordningsrolle eller veiledningsansvar innen sine fagområder.

24.2 Utvalgets forslag
Utvalget foreslår at ansvaret for planjuridisk veiledning av kommunene overføres fra
fylkesmannen til fylkeskommunene. Innsigels es myndigheten knyttet til dette overføres også.

25 S amordning av innsigelser og megling i plansaker
I den grad kommuner ikke følger opp retningslinjene i regionale planer, vil fylkesmannen og
øvrig regional statsforvaltning kunne fremme innsigelser til planforslaget i medhold av p lan -
og bygningsloven innenfor sine sektorinteresser/ - ansvar. Fylkeskommunen og statlige fag -
myndigheter kan også fremme innsigelse til kommunale planer ut fra nasjonale mål og
hensyn, samt egne sektorlover.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet gjenno mførte i perioden 2013 2017 et forsøk i
12 fylker der fylkesmannen hadde ansvar for å samordne statlige innsigelser til kommunale
planer. Formålet med forsøket var å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plan -
saker og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Samordnings -
funksjonen med hensyn til statlige innsigelser har blitt praktisert ulike i ulike embeter, men
generelt det er fokusert på både å avdekke konflikter tidlig – blant annet gjennom regionalt

184 Virksomhets - og økonomiinstruksen for fylkesmennene, pkt. 5.3.7.1.
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planforum, redusere b ehovet for innsigelser og å samordne avgitte innsigelser for å unngå
motstridende statlige signaler til kommunene.185

I de tilfellene der kommunen ikke finner å kunne ta hensyn til innsigelse som er fremmet til
kommunal plan, skal det ordinært foretas megli ng mellom partene, jf. pbl § 5 - 6. Det er i dag
fylkesmannen som megler i plansaker. Fylkesmannen kan bidra til å løse konflikten og
gjennomføre megling der kommuner, statlige etater, fylkeskommunen og/eller fylkesmannen
selv har fremmet innsigelse mot komm unale planer. Det kan også innebære megling mellom
ulike statlige interesser. Fylkesmannen defineres ikke som inhabil i forvaltningslovens
forstand ved megling knyttet til embetets egne innsigelser.186 Me g leren i innsigelsessaker
treffe r ikke selv avgjørelser om løsningen i plansaker, men har en viktig rolle som katalysator
for å få partene i saken til å komme fram til en omforent løsning.

25.1 Utvalgets vurdering er
Utvalget mener i prinsippet at både fylkesmannen og fylkeskommunen kan ivareta en region al
meglingsrolle ved innsigelser til kommunale planer. Meglerrollen innebærer ingen myndighet
til å gripe inn verken i statens eller kommunenes disposisjoner. Dersom megling mislykkes,
vil saken uansett avgjøres av Kommunal - og moderniseringsdepartementet.

Megling innebærer å finne lokale og regionale løsninger innenfor rammene av nasjonal
politikk. Utvalget mener at fylkeskommunen s om regional planmyndighet, har gode
forutsetninger og et godt planfaglig grunnlag for å koble og diskutere lokale, statlige o g
regionale hensyn i meglingssaker.

Enten meglingsansvaret ligger hos fylkesmannen eller fylkeskommunen, vil megleren kunne
komme i en dobbeltrolle ved å måtte megle om egne innsigelser. Derimot vil et fylkes -
kommunalt meglingsansvar gjøre at fylkeskommune n må megle mellom ulike statlige
interesser, noe utvalget ser som utfordrende. En eventuell overføring av fagansvar innen
klima, miljø og landbruk vil også øke fylkeskommunens mulighet for å måtte megle omkring
egne innsigelser. Det styrker argumentene for å bevare fylkesmannens meglingsrolle.

Fylkesmennene har opparbeidet stor legitimitet i rollen som statens representant på regionalt
nivå, herunder rollen som megler i innsigelsessaker. Denne ordningen er godt innarbeidet, og
megling i disse sakene har hø y prioritet hos fylkesmennene. Meglingen er et sentralt element i
løsningen av innsigelsessaker. Kun 1 - 2 prosent av kommunalt vedtatte arealplaner sendes til
avgjørelse i departementet.187

Utvalget mener fylkesmannen, som statens representant i fylket, har en legitimitet overfor
andre statsorganer som fylkeskommunen ikke har, og at det derfor taler for at fylkesmannen
fortsatt skal ha et ansvar for å sikre samordning av statlige interesser i planleggingen – blant
annet gjennom samordning av innsigelser. Inns igelser dreier seg for en stor del om å ivareta
nasjonale hensyn. Utvalget understreker at denne rollen betinger et tett samarbeid med
kommunene og fylkeskommunene.

185 Buanes, Nyseth og Nylund (2016) Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med sam -
ordning av statlige innsigelser til kommunale planer. Norut - rapport 11/2016.
186 Kommunal - og moderniseringsdepartementets Rundskriv H - 2/14 17.02.2014.
187 Tal l fra KOSTRA/SSB.
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25.2 Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at ansvaret for samordning av statlige innsigelser og megling i plansaker
ligger til fylkesmannen.
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Del VIII Konklusjoner

26 O ppsummering og konklusjoner
Utvalget mener endring i oppgavefordelingen kan bidra til å løse grunnleggende sektor -
overgripende samfunnsutfordringer landet står overfor på en bedre måt e enn i dag. Region -
reformen gir en mulighet for å samle og legge oppgaver som bør ses i sammenheng, til ett
folkevalgt organ og én administrasjon. Det vil legge til rette for mer koordinert og tilpasset
offentlig virkemiddel - og ressursbruk i forvaltningen.

Samlet sett foreslår utvalget overføring av oppgaver på en rekke samfunnsområder. Utvalgets
tilnærming er å bygge opp under de oppgaver og roller fylkeskommunene har som tjeneste -
yter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i forvaltningen. Dette krever at
ansvar og oppgaver reelt sett overføres juridisk og/eller økonomisk . Utvalget vil styrke den
politiske og faglige helhetstenkningen slik at oppgaveløsningen kan ses i s ammenheng og dra
i samme retning. Utvalget mener det er særlig tre store politikkfelt der fylkeskommunene bør
ha oppgaver og handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Politikken
og prioriteringene inne disse feltene er avgjørende for samfunnsutviklingen i det enkelte fylke
og krever tilpasning til regional kontekst og forutsetninger. Dette er knyttet til:

areal bruk , naturverdier, miljø/klima og samferdsel,
virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og
virkemidler og tjenesteo ppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.

26.1 Utvalgets forslag
Utvalget foreslår oppgaveoverføringer til fylkeskommunene innen fem områder :

Næring, kompetanse og integrering

Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midle r som i dag for -
valtes av Innovasjon Norge. Eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66
prosent.
Ansvar for oppgave ne og virkemidle ne som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges.
Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet f orskning
som i dag ligger til Forskningsrådet. Mid lene forvaltes etter modell av r egionale
forsk n ingsfond.
Ansvar for Regionalt næring sprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til
investeringer og bedriftsutvikling i landbruket ( IBU - midlene) over føres fra
Landbruks - og matdeparte me ntet til fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon
Norge .
Ansvar for oppgave ne og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret.
Distriktssenteret nedlegges.
Ansvar for o m lag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030 som
involverer nordnorske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord - Norge. Ansvaret
ligger i dag til Utenriksdepartementet. Utvalget mener staten bør vurdere å gi fylkes -
kommunene i Nord - No rge et mer aktivt og formelt ansvar for å delta og forberede
møter i Arktisk Råd.
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Ansvar for oppgave ne og virkemidle ne knyttet til karriereveiledning som i dag ligger
til Kompetanse Norge og NAV.
Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke er
finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over fylkes -
kommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler. Det omfatter blant
annet ansvar for ulike tilskudd som i dag ligger til Komp etanse Norge. Nasjonale
oppgaver i Kompe tanse Norge kan overføres til Utdanningsdirektoratet. Kompetanse
Norge nedlegges.
Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi , herunder veiledning av
kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting .
Utbetaling av integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter
kan overføres til ansvarlig departement . IMDi nedlegges.

Samferdsel

Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter me llom henholdsvis
Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i
dag ligger til Jernbanedirektoratet. A nsvar for grenseoverskridende togruter forutsetter
et nært samarbeid mellom fylkeskommunene, for eksempel ved at Østfold / Ake rshus /
Buskerud tar et vertskommuneansvar som det største " jernbane fylket " .
D en statlige tilskuddsordning for utvidet TT - tilbud overføres til fylkeskommunene
gjennom rammetilskuddet.
Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til
Na sjonal kommunikasjonsmyndighet .

Klima, miljø og naturressurser

Ansvar for klima - og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak
av forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.
Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet til
oppfølgingen av klimaloven.
Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1 - 10 MW og
vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkes kommunene kan
benytte NVE i saksbehandling en .

Kultur og kulturminnevern

Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal
eller regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.
Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst , post 60
Landsdelsmusikerne i Nord - Norge , post 71 Region - /landsdelsinstitusjoner og post 73
Region - og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under
samme kapittel overføres Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester.
Flertallet av tilskuddene som finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslår
også overført.
Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kap. 328 Museum og visuell
kunst , post 70 Det nasjonale museumsnettverket . Flertallet av tilskudd som i dag
finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført.
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Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk,
scenekunst og museum s om i dag ligger til Kulturdepartementet (kap . 322 Bygg og
offentlige rom , post 70 Nasjonale kulturbygg ).
Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken,
Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter , Aktivitets -
midler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til
Kulturdepartementet.
Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks - , arkiv - og museumsfeltet som i
dag ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til
idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forut -
gående behandling i Kulturdepartementet.
Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag
ligger til Riksantikvare n. Ansvar et for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til
fylkeskommunene.

Helse og levekår

Ansvar for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av
oppgaver knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lo kalt og
regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen.
Ansvar for pedagogiske - psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til
Stat ped, og overtar ansvaret for veiledning og støttetjenester overfor kommunene.
An svar for statens spesialskole i Skådalen foreslås overført til Oslo kommune som må
ivareta et landsdekkende tilbud. Øvrige oppgaver i Statped kan overføres til
Utdanningsdirektoratet. Statped nedlegges.
Ansvar for barnevernsinstitusjoner , fosterhjem og ad opsjon som i dag ligger til Buf -
etat. Ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år
forblir statlige. Bufetat legges ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for barnevernet.
Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufeta t.

Utvalgets forslag innebærer at f ylkeskommunen e får forvalt ningsansvar for relevante
tilskudds - og prosjektmidler innenfor de oppgaveområdene som foreslås overført , og som i
dag er lagt til departementer , direktorater og fylkesmannen.

Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse
Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat. Flere
av oppgavene til departementer og direktorater som oppdragsgiver, fagorgan og/eller forvalter
reduseres vesentlig.

Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virke -
middel for samordning . Videre foreslår u tvalget:

- å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale
planer i plan - og bygningsloven.

- å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med
hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan - og
bygningsloven.

- å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU - arbeidet i den inn -
ledende idéfasen i KS - systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av andre
store statlige investeringer.

- at regional e planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en
langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.
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- at det i plan - og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra
aktuelle kommuner eller pålegg fra staten ) i tillegg til staten kan tre inn i myndig -
heten til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan
med juridisk bindende virkning.

- at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional
planleggi ng som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.

Utvalget foreslår at a nsvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til
fylkes mannen , overføres til fylkeskommunene . Utvalget mener det er viktig å gjennomgå
sektorlover med sik te på bedre harmoniser ing til plan - og bygningsloven.

Figur 26 .1 illustrerer de fem områdene der utvalget har drøftet og foreslår overfør ing av
oppgaver og ansvar.

Figur 26.1 Fylkeskommunens oppgaver og ansvar i lys av utvalgets forslag

Utvalget mener regionreformen legger grunnlag også for ytterligere utredning av endringer:

Det bør utredes overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene ,
til fylkeskommunen.
Det bør utredes overføring av ansvar for t ilskudd sordning ene innenfor arbeids -
markedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til fylkes -
kommunene.
Staten bør kartlegge dagens tilsyns - og klagehjemler overfor fylkeskommunen e med
sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkes -
k ommunen.
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Spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt , der en fylkes -
kommunal modell inkluderes i utredningen.

26.2 Finansiering av fylkeskommunene

26.2.1 Rammefinansiering

Utvalget mener fylkeskommunen i hovedsak bør finansieres av skatteinnte kter og ramme -
tilskudd. Frie inntekter legger til rette for fylkeskommunale prioriteringer i lys av behovene
regionalt og de prioriteringer de folkevalgte gjør. Frie inntekter understøtter fylkes -
kommunens rolle som demokratisk organ og deres samfunnsutvik lerrolle. Frie inntekter
forenkler rapporteringen i det offentlige og legger til rette for prioriteringseffektivitet fordi
oppgaveløsningen kan tilpasses lokale og regionale behov , og fordi det gir mulighet for å se
ulike oppgaveområder i sammenheng.

Utva lget vil også peke på muligheten for overgangsordninger når oppgaver overføres til
fylkes kommunene. Det kan for eksempel gjøres ved at fordelingen av midler tar utgangspunkt
i den historiske fordelingen på området, og der en eventuell omfordeling gjøres o ver en
bestemt tidsperiode. I den sammenheng vil utvalget peke på muligheten for særskilt fordeling
(over den såkalte tabell c i grønt hefte) som en midlertidig modell for fordeling av midler på
enkeltområder.

26.2.2 Øremerkede tilskudd

Til tross for at rammefinansiering av fylkeskommunene bør være hovedregelen, ser utvalget
at det fortsatt vil være behov for øremerkede ordninger når nasjonale styringshensyn tilsier det
og det er i tråd med veileder for statlig styring av kommuner og fylk eskommuner.188

Øremerkede ordninger omfatter også tilskudd og prosjektmidler og har i tillegg til å ivareta
nasjonale styringshensyn en viktig funksjon med hensyn til å stimulere til aktivitet, samarbeid
og innsats som ellers ikke ville funnet sted. Det gir mulighet for å støtte målrettet innsats selv
med mindre beløp .

Utvalget vil legge til at øremerkede ordninger og tilskuddsmidler bør innrettes slik at fylkes -
kommunene – i nnenf or hovedformålet med ordningene – f år en større grad av frihet til å
prioriter e og målrette ordningene til de regionale behov. Rapporteringskravene utformes på
måte som sikrer god nok styringsinformasjon, men uten for sterke krav til detaljer.

26.2.3 Forvaltningen av tilskuddsmidler

Utvalget mener fylkeskommunene bør overta forvaltninge n av tilskuddsordninger og prosjekt -
midler overfor kommuner, frivillige, næringsliv og innbyggere innenfor de oppgaveområder
fylkeskommunene har ansvaret for og/eller som faller innenfor rollen som samfunnsutvikler.
Det er i tråd med Stortingets merknader som påpeker at fylkeskommunene bør få et større
ansvar for "prosjektmidler" , jf. Innst. 333 S (2014 2015).

Mange tilskuddsordninger er ikke rettighetsfestede, men krever tilpasning til regionale og
lokale muligheter og behov, jf. retningslinje 1 og 3 om g eografisk nivåplassering og i hvilken
grad ordningene gir rom for utøvelse av politisk skjønn. Fylkeskommunene som politiske

188 Veileder om statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Kommunal - og moderniseringsdepartementet
2016.



Side 186 av 189

organ har legitimitet til å gjøre slike prioriteringer. Med færre og større fylker vil fylkes -
kommunene også få styrket administrat iv og faglig kapasitet og kan føre en tilskudds -
forvaltning som er effektiv, faglig fundert og samordnet. Ved å samle flere tilskuddsordninger
i fylkeskommunene vil en kunne se midlene og formålene i sammenheng – også på tvers av
sektorer/samfunnsområder – og vil kunne stimulere de delene av fylket som har størst behov,
jf. retningslinje 4: o ppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har
store kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan. Fylkeskommunene
vil gje nnom sin kontakt og kjennskap til kommunene, frivillige og næringsliv være en god
veileder for kommunene med hensyn til å dra nytte av ulike tilskudds ordninger. Fylkes -
kommunene vil kunne se flere ordninger og virkemidler i sammenheng overfor den enkelte
kommune. Fylkeskommunene som kjenner de lokale forholdene, kan samle tilskudd for å
stimulere til økt satsing som stimulerer verdiskapingen i fylket.

Utvalgets forslag omfatter derfor overføring av ansvar for tilskuddsordninger som følger av
fylkeskommune nes nåværende oppgave r og utvalgets forslag om o verføring av ytterligere
ansvar. Dersom statlige tilskuddsordninger avvikles bør ordningene gå inn i fylkes -
kommunenes rammetilskudd.

Utvalget vil legge til at fylkeskommunene selv også kan etablere egne (ik ke statlige)
tilskuddsordninger til fordeling innad i fylkene. Slike ordninger finansieres eventuelt av
fylkeskommunenes egne inntekter (skatt, rammetilskudd, andre inntekter).

27 Administrative og økonomiske konsekvenser
Utvalget har innenfor tidsrammen for utvalgets arbeid gjort noen overordnede vurderinger av
økonomiske og administrative konsekvenser.

27.1 Budsjettmessige konsekvenser og årsverk berørt

Utvalget anslår at forslagene samlet sett vil medføre en overføring i størrelsesorden 23,5 mrd.
kroner fra staten til fylkeskommunene. I dette ligger midlene som i dag går til drift i de
institusjonene som foreslås overført i sin helhet til fylkeskommunene, og utgjør om lag 8,5
mrd. kroner.

Midlene i tilskuddsordningene og virkemidlene som foreslås overført utgjør om lag 15 mrd.
kroner. Av disse er de fire største områdene:

• Kultur: om 4,5 mrd. kroner
• Næring, innovasjon og forskning: om lag 3,5 mrd. kroner
• Samferdsel: om lag 2,5 mrd. kroner
• Integrering: om lag 2 mrd. krone r

Om lag 4760 årsverk blir direkte berørt av forslagene, jf. tabell 27.1.

I tillegg vil flere statlige institusjoner bli berørt budsjett - og personalmessig som følge av en
reduksjon i oppgaver og økonomiske virkemidler.



Side 187 av 189

Tabell 27.1 Antall årsverk i berørte etate r og statsforetak

Antall årsverk (estimat)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) 25

Selskapet for industrivekst (SIVA) 45

Kompetanse Norge (tidl. VOX) 95

Integrerings - og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 245

Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) 745

Barne, ungdoms - og familieetaten (Bufetat) 3605

Sum 4760

27.2 Effektiviseringsgevinster

Prioriteringseffektivitet

En overføring av oppgaver til fylkeskommunene legger til ret te for prioriteringseffektiv
(allokeringseffektiv) forvaltning av samfunnets ressurser. Prioriteringseffektivitet betyr at
ressursene fordeles slik at omfanget, sammensetningen og standarden på de offentlige
tjenestene er tilpasset befolkningens preferanser. Effektiv ressursbruk er et sentralt argument
for at en oppgave bør løses nærmest mulig innbyggerne. Fylkeskommunene ( og kommunene)
er prioriteringseffektive både fo r di de gjennom nærhet til innbyggere og næringsliv er i stand
til å oppfatte og tilpasse oppgaveløsningen til lokale o g regionale behov , og fordi det gir
mulig het for å se ulike oppgaveområder, virkemidler og prioriteringer i sammenheng.
Reformen løser opp på nåværende organisatoriske bindinger og gir rom for politikkutforming
tilpasset regionale muligheter og forutsetni nger.

Kostnadseffektivitet

Isolert sett og ut fra et sektorperspektiv kan konsekvensene av en overføring av oppgaver til
fylkeskommunene medføre smådriftsulemper. Nåværende statlige oppgaver som ofte er
samlet i sentrale direktorater eller landsdekkende organisasjoner, fordeles på 11 fylkes -
kommunale enheter. Samtidig vil ikke overføring av oppgaver til fylkeskommunene
nødvendigvis øke deres utgifter til administrasjon og støttefunksjoner fordi fylkeskommunene
allerede har et apparat til å støtte opp und er oppgaveløsningen. En overføring vil derfor trolig
ikke øke utgiftene til administrasjon og støttefunksjoner nevneverdig.

Tydeligere oppgavefordeling

På mange områder foreslår utvalget å samle oppgaver som bør ses i sammenheng i én
organisasjon. Kompe tansen samles i større grad i fylkeskommunene , med redusert omfang av
kostnadsøkende og ineffektiv dobbeltkompetanse som konsekvens . Prosesskostnadene kan
reduseres som følge av en klarere rolle - og ansvarsdeling. En tydeligere ansvars - og oppgave -
fordelin g mellom forvaltningsnivåene vil også innebære en forenkling for innbyggere og
næringsliv, og dermed gi effektivisering for samfunnet som helhet . Således mener utvalget at
reformen gir et innsparingspotensial for det offentlige samlet sett .
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27.3 Omstillingskost nader

Endringer i tråd med utvalgets forslag vil kreve utgifter i forbindelse med selve gjennom -
føringen av endringene både i staten og fylkeskommunene . Dette er engangsutgifter i
forbindelse med omstilling til nye enheter. Utgiftene vil bl ant annet være knyttet til sam -
ordning av IKT, saksbehandlingsrutiner, opplæring, organisasjonsutvikling, flytting og leie/
kjøp av bygninger.

27.4 Lokalisering av offentlige arbeidsplasser

Utvalgets forslag vil innebære en geografisk refordeling av offentlige arbeidsp lasser, fra Oslo
og andre store og mellomstore byer og til alle deler av landet. Endringene som foreslås,
berører arbeidsplasser i enkeltdepartementer, men omfatter i hovedsak oppgaver som ligger i
direktorater med regionale strukturer. En desentralisering av offentlige oppgaver slik utvalget
foreslår, vil være i tråd med regjeringens lokaliseringspolitikk og det vil styrke regionale
arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

27.5 Mulig tidspunkt for overføring
Det vil være nesten to år fra utvalgets fremleggel se av rapport til regionreformen trer i kraft
fra 1.1.2020. Utvalget mener at de av utvalgets forslag som ikke krever omfattende lov - og
forskriftsendringer, i hovedsak bør kunne overføres fra 2020. På områder som kan kreve
særlig omfattende lovendringer, vil overføring av oppgaver kunne skje fra 2021.

27.6 Medarbeidernes arbeidsgiverforhold

Utvalget foreslår overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommune og også overføring av
ansvar som vil berøre hele eller store deler av statlige institusjoner. Oppgaveov erføring
forutsetter god håndtering av de ansatte og dialog med de tillitsvalgte. Det må legges til rette
for samarbeid med tillitsvalgte slik det er forutsatt i hovedavtalene for kommunene og for
staten.189 En overføring av oppgaver og ansvar fra statlig se ktor til kommunal sektor vil kunne
innebære at det defineres som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16
(aml). En virksomhetsoverdragelse foreligger "ved overdragelse av en virksomhet eller del av
virksomhet til en annen arbeidsgive r. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig
enhet som beholder sin identitet etter ov erføringen.", jf. aml § 16 - 1.

At det foreligger en virksomhetsoverdragelse, innebærer at det gis vern for rettigheter til de
ansatte som eventuelt blir overfør t til kommunen. Sentrale rettigheter er lønns - og arbeids -
vilkår (aml § 16 - 2), reservasjonsrett (§ 16 - 3) og vern mot oppsigelse (§ 16 - 4).

Som ledd i oppfølging av ekspertutvalgets rapport må det gjøres en konkret vurdering av hva
som er virksomhetsoverdra gelse, og hva som er vil ha mer preg av omdisponering av
ressurser og overføring av myndighet.

27.7 Ivaretakelsen av samiske interesser
Overføring av oppgaver til fylkeskommunene i tråd med utvalgets forslag vil kunne medføre
behov for styrket dialog og samarb eid mellom fylkeskommunene og Sametinget. Dette
gjelder i tilknytning til regional planlegging, men også i forbindelse med utøvelsen av

189 KMD 13.5.2016: Høringsnotat Nye oppgaver til større kommuner.
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forvaltningsansvar som overføres til fylkeskommunene. Det må vurderes å styrke dialog -
verktøy og samarbeidsredskaper til bruk i planleggingen, samt andre strategi og beslutnings -
prosesser i fylkeskommunene. Kommuner og fylkeskommuner har på eget initiativ – og som
en del av lokaldemokratiet – plikt til å følge opp aktuelle forpliktelser ove r for de samiske
innbyggerne. Kommu nal - og moderniseringsdepartementet arbeider nå med et lovforslag med
sikte på å forankre konsultasjonsplikten for statlige myndigheter, fylkeskommunene og
kommunene i lov. En lovfesting av fylkeskommunenes konsultasjonsplikt vil kunne sikre at
samiske int eresser også blir ivaretatt ved en overføring av oppgaver fra statlig sektor til
fylkes kommunene.



Utgitt av:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Rapporten er tilgjengelig på internett: www.regjeringen.no/kmd

Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 00 00

Forsidebi lde: Colourbox/KMD
Publikasjonskode: H-2410 B
Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 02/2018 - opplag 1000

0,/ -‘ 0 ( 5 . ( 7

�
�
��

7U\ NN VDN

��
��



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1332-2   Arkiv: N21 &13  

 

 

Innspill til høring av Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune forutsetter byggestart med de store entreprisene senest i 2021.  

2. En realisering av fellesprosjektet innebærer svært store statlige investeringer, og 

konsekvenser for mange mennesker. Derfor forutsettes det at usikkerhet og utsettelse 

unngås.  

3. Det forventes bevilgninger slik at grunnerverv og arkeologisk utgraving kan starte i 

2019, og forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

4. Buskerud fylkeskommune har allerede gitt tilsagn om å bidra til forskuttering av 

veginvesteringen via bomselskap, under forutsetning av at jernbanen har oppstart 

samtidig.  

5. Oppstartsbevilgning og investerinsgbeslutning forventes vedtatt høsten 2019 i 

Stortinget for å få gjort forberedende arbeider som forutsatt. 

6. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

til handlingsprogrammet 

7. Ringerike kommune ber om at innspillet legges ved fylkeskommunens innspill 

 

 

  

 

Bakgrunn 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 -2029 ble oversendt fylkeskommunene på høring 

09.04.2018. Buskerud fylkeskommune ønsker å få innspill fra kommunene og 

kommuneregionene som grunnlag for fylkeskommunens høringsuttalelse. Hovedutvalget for 

samferdselssektoren skal behandle høringsuttalelsen 7. juni og fylkestinget 20. juni. Frist for 

innspill fra kommunene/kommuneregionene må derfor settes til 14 mai, 2018.  

 

Handlingsprogrammet er en oppfølging og konkretisering av NTP 2018–2029 og skal være 

styrende for hvordan en samlet jernbanesektor skal arbeide for å nå de overordnede målene i 

transportplanen. Tiltak som må til for å nå de forventede effektene, og når disse skal 

gjennomføres, er beskrevet i handlingsprogrammet. Den første seksårsperioden vektlegges. 

Samferdselsdepartementets endelige retningslinjer for arbeidet med etatenes respektive 

handlingsprogram datert 5. juli 2017, legger også premisser for jernbanesektorens 



- 

arbeid i planperioden. I retningslinjene vises det til prosjektlistene i vedlegg 1-3 i NTP 2018–

2029, og at disse skal ligge til grunn for etatenes handlingsprogram. Dersom forutsetninger er 

endret, må etatene gjøre nødvendige tilpasninger i handlingsprogrammene innenfor de gitte 

økonomiske rammene. For enkelte jernbanetiltak er det lagt opp til en rammestyring av 

prosjektporteføljen. 

 

Ringeriksbanen er en del av intercityutbyggingen og Bergensbanens forkortelse. Reguleringen 

skjer som et fellesprosjekt med Statens vegvesen og utbyggingen av E16, forkortet FRE16. 

Ved utbygging av Ringeriksbanen vil reisetiden Oslo–Bergen forkortes med én time, det er en 

stor forbedring av reisetiden mellom de to største byene i landet. Banen gir en ny forbindelse 

fra Sandvika til Hønefoss og vil utvide pendleromlandet rundt Oslo, med to tog i timen Oslo–

Hønefoss. Dette gir potensial for bolig- og næringsvekst i Ringeriksregionen. For å få 

prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene i NTP 2018-2029, er byggestart 

forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med 

byggestart i 2021.  

 

Bergensbanen fra Oslo til Bergen binder øst og vest sammen over høyfjellet, og er den av 

fjernstrekningene som har størst trafikk både når det gjelder personer og gods. 

 

Det overordnede målet for regjeringens transportpolitikk er å legge til rette for «et   

transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet». Målet er nedfelt i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 som 

beskriver mål og rammer for transportetatenes arbeid i planperioden. Det er utledet tre 

hovedmål med fokus på følgende målsettinger som legger premisser for jernbanesektorens 

videre utvikling. Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet: 

 

• Et pålitelig og tilgjengelig transportsystem 

• Vektlegge barn og unges behov i 

   planlegging og utvikling 

• Sterk satsing i byområdene 

• Effektiv og miljøvennlig godstransport 

  Å redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen: 

• Økt transportsikkerhet innen jernbanetransport 

• Samfunnssikkerhet – stadig viktigere grunnet et 

   sammensatt risiko-, trussel og sårbarhetsbilde 

• En økt robusthet i infrastrukturen gjennom 

   innsats på drift, vedlikehold og fornying 

   Å redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling 

   til et lavutslippssamfunn: 

• Nullutslippsløsninger i alle framtidige materialanskaffelser 

  – i den grad teknologiutviklingen tillater det 

• Følge opp handlingsplan for fossilfrie arbeidsplasser 

• Redusere påvirkning på naturmangfold og miljø 

 

 

 

Forberedende arbeid 

Det forutsettes at diskusjonen rundt oppstart i 2021 eller 2022 handler om de store 

entreprisene. Det vil si at forberedende arbeid må utføres tidligere enn dette, for å komme i 



- 

gang med de store entreprisene. Det forutsettes at prosessen med fullskalaprosjektet på 

Mælingen blir utført i 2018 eller så snart som mulig, grunnerverv i starten av 2019 og at 

utgraving av arkeologiske funn starter i 2019. Det legges opp til at gang og sykkelvei langs 

Busundveien skal bygges før anleggsstart, for å ta hensyn til barn og unge. Dette forventes da 

utført i 2020, og kommunen mener dette bør gjelde gang og sykkelstrekning langs rv 35 også. 

Det skal som del av forberedende arbeider hogges skog som er tidkrevende, men har et 

forholdsvis lite budsjett. Matjord skal skrapes av og legges i ramper.  

 

Elektrifisering til Follum 

Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss har vognlast- og tømmertog til og fra 

Follum. For mer effektiv tømmertransport og reduserte transportkostnader legges det opp til at 

sidesporet mellom Hønefoss og Follum elektrifiseres i første seksårsperiode.  

 

 

Historikk 

Det vises til et gammelt dokument fra 1993 som heter «jernbaneutredning 

hovedrapport» utarbeidet av NSB:  

Ringeriksbanen har en lang historie, Ringeriksbanen ble første gang omtalt i 1858. Da 

Stortinget gjorde vedtak om bygging av Bergensbanen i 1898, var også Ringeriksbanen inne i 

bildet. Siden har ideen vært trukket fram, drøftet og utredet mange ganger. Ringeriksbanen er 

en god løsning for å forkorte Bergensbanen, men hver gang banen har vært tatt opp til 

vurdering, har prosjektet blitt forkastet, vesentlig pga. manglende investeringsmidler. 

 

Fellesprosjekt for bane og veg 

Ringeriksbanen har vært på planstadiet i årtier. Ny E16 var ferdig planlagt i 2012. Så ble vegen 

utsatt fordi det skulle bli et fellesprosjekt for både bane og veg. Slike fellesprosjekter er meget 

uvanlig i NTP. Derfor krever det spesiell oppfølging. Kommer ikke bane, kommer ikke veg. 

Bergensbanens største forbedring på hundre år OG InterCity-bane. Reisetiden med landets 

mest miljøvennlige forbindelse mellom vest og øst reduseres med nesten en time. InterCity 

åpner en stor utviklingsregion for avlastning av vekstpresset på Oslo. 

Nytte og innsparing kan det bli realiteter. 

 

Ny E16 er inngangsport til tre av fire hovedvegforbindelser mellom øst og vest 

Alle som har kjørt bil mellom Hønefoss og Sandvika vet hva det handler om: Kø. 

Den nye vegen er inngangsporten både til E16 over Valdres og Filefjell, Rv 7 over Hallingdal 

og Hardangervidda og Rv 52 over Hemsedal. Fordelene med fellesprosjektet er så store at 

Stortinget ønsker å gjøre det samme med Arna – Stanghelle i vest.  

 

Eneste InterCity-strekning som ikke har spor å kjøre tog på 

Andre har enkeltspor og ønsker seg dobbeltspor. Det har vi full forståelse for og gir det vår 

støtte. Men bane uten spor er ingenting. Det er nettopp dette som gir den store 

reisetidsgevinsten med Ringeriksbanen. En helt ny IC-strekning som reduserer reisetiden 

mellom Oslo og Bergen med en time. I tillegg gir den en reisetid på omlag en halvtime mellom 

vekstregionen Ringerike og hovedstadsområdet. 

 

 

 

Byggestart i 2021 



- 

Planen for ny E16 var ferdig i 2012. Så ble den lagt bort, fordi Ringeriksbanen skulle bygges 

samtidig.Regjeringen lovte byggestart 2019 på Sundvollen, men deet ble utsatt til 2021 etter 

innspill fra Bane NOR. Kommunene er i full gang med å tilrettelegge for ny bane og veg og for 

å realisere vekst og samfunnsnytte. Mange eiendommer, hus og hjem er allerede direkte berørt 

av reguleringsplanen. Ytterligere utsettelser må derfor anses utålelig. Det forutsettes at 

regjeringens lovnader i pressemelding og brev 28.04.16 om trasevalg følges opp, der 

avgjørelsen om trasevalg ble gjort med begrunnelse å holde full framdrift i planlegging og 

senere utbygging.  

 

En velfungerende og meget kompetent organisasjon er klar for oppgaven 

Regjering og Storting har bevilget store midler til planlegging. Det er prisverdig. En 

handlekraftig og kompetent organisasjon er bygd opp. Når Bane NOR sier at de er usikker på 

om de har kompetanse til å ivareta IC-utbyggingen, slik den er planlagt i NTP, kan det derfor 

ikke gjelde fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. En utsettelse risikerer å bygge ned det 

kompetente miljøet som er bygd opp. 

 

Reguleringsplanen er klar 

Reguleringsplanen er ferdig utarbeidet. Når Bane NOR sier at de i mange prosjekter er 

på etterskudd i planlegging, gjelder det ikke her. FRE16 har levert. Nå står det bare 

på saksbehandling og beslutninger i Kommunaldepartementet. 

 

 

 

Ringeriksbanen krever ikke ny Oslo-tunnel 

Bane NOR ønsker å prioritere ny Oslo-tunnel. Det forstår vi godt, og ny tunnel må planlegges. 

Ringeriksbanen vil etter planen bli en forlengelse av den såkalte Mossependelen som allerede i 

dag går til Stabek og benytter dagens Oslo-tunnel. Ringeriksbanen med halvtimesruter vil 

derfor ikke medføre ytterligere belastning på dagens tunnel. Byggetiden går også over så 

mange år at det vil være lettere å tilpasse påkoblinger og annet til eksisterende linjer. Slik blir 

det få ulemper for eksisterende trafikk. 

 

”Trafikant-nytten” er udiskutabel 

I sitt innspill til handlingsprogram sier Bane NOR at det må legges stor vekt på trafikantnytte. 

Her får trafikantene både i pose og sekk. Den største tidsbesparelsen av alle jernbaner. 

Ny 4-felts veg med 110 km fartsgrense og slutt på de store køene. Stor nytte for Vestlandet, 

Østlandet og dalførene. 

 

Samfunnsnytten er faglig dokumentert 

Det er gjort en rekke faglige utredninger om samfunnsnytten knyttet til Ringeriksbanen. 

Det vises særlig til: 

 COWI Samfunnsøkonomi: «Mernytte av Ringeriksbanen». Mehammer 08.02.2013. 

Beregnet mernytte av Ringeriksbanen pga arbeidsmarkedsintegrasjon: 7,4 mrd.kr. 

 BI Norwegian Business School: «Ringeriksbanen». Sasson, Ramsøy, Reve 26.05.2015. 

Ringeriksbanen i et verdiskapingsperspektiv: Beregnet potensiale for økt produktivitet 

og vekst i verdiskaping tilsvarende om lag 6 mrd.kr. pr år. 

 

 

 

Rådmannens kommentar 
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 Byggestart for Ringeriksbanen og E16 ble utsatt fra 2019 til 2021 etter innspill 

fra BaneNor.  Begrunnelsen var at man da ville være helt sikker på at prosjektet 

var grundig utredet og modent for realisering. Dette er nå oppfylt og begge 

fagetater framhever at byggestart kan skje i 2021. Dette i motsetning til andre 

prosjekter hvor fagetatene påpeker at man er på etterskudd i planleggingen. 

 En stor og profesjonell organisasjon er etablert for å forberede byggestart og det 

er allerede bevilget nær 1 milliard til planlegging og forberedelse.   

 En utsettelse av jernbanen rammer også utbyggingen av E16 som er innfallsport 

til 3 av 4 hovedvegforbindelser mellom øst og vest. Utbyggingen av E16 er 

tidligere utsatt flere ganger. 

 Anleggsbransjen har påpekt at forutsigbarhet er særdeles viktig for å unngå 

negative konkurranseforhold og såkalt markedsrisiko. 

 Buskerud fylkeskommune har allerede gitt tilsagn om å bidra til forskuttering av 

veginvesteringen via bomselskap.  Dette selvsagt under forutsetning at jernbanen 

har oppstart samtidig.  

 Kommuner og lokalsamfunn er godt i gang med å tilrettelegge for å realisere 

vekst og samfunnsnytten av investeringen i ny bane og vei og reguleringsplanen 

har allerede konsekvenser for mange eiendommer, hus og hjem. 

 Ytterligere utsettelse kan føre til lite effektiv og forutsigbar framdrift, medføre 

nedbygging av den etablerte prosjektorganisasjon og fordyrelse av prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Profilert faktaark  

 

Pressemelding fra Jernbanedirektoratet 9.04.18 

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/d160678188684de19af7e5319b4aac75

/prm-jernbanesektorens-handlingsprogram-2018_2029-buskerud.pdf 

 

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/jernbanesktorens-

handlingsprogram-pa-horing/ 

 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029, Høringsutgave: 

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/9077c28783d648939786c5ce7d642d0e

/jernbanesektorens-handlingsprogram--horingsutgave.pdf 

 

Banenor sitt forslag: 

http://www.banenor.no/contentassets/3a02ae99cbe74505a59a6abb38aed223/bane-nors-

innspill-til-handlingsprogram-15-02-2018.pdf 

 

 

 

 

 

 



- 

 Ringerike kommune, 16.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerikesbanen og ny E16

Byggestart i 2021
– i kke n ye u tse el ser

Regjeringen har gi et u rykkelig lø e; vi skal bygge Ringeriksbanen med byggestart i 2021.

Det fortjener ros, men også en påminnelse om at det er forpliktende.

Vi er kommet langt

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) oversendte si forslag l reguleringsplan l

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 9. februar 2018. Bane N OR leverte si innspill
l Handlingsprogram 2018-2023 l Jernbanedirektoratet 19. februar 2018. Jernbanedirektoratet

vil fremme si forslag l Handlingsprogram 9. april.

Bane N OR anbefaler byggestart i 2021, som forutsa i Nasjonal Transportplan (NTP).

Det er bra, men de skisserer også et alterna v med en utse else på ere år. Det er ikke bra.

Ringeriksbanen må være Norges mest utsa e prosjekt

Alle kjemper for sin jernbane og sine veger. Så hva er det som gjør de e prosjektet spesielt

og særmerkt?

Her er noen fakta Ringeriksbanen og E16
De e er et fellesprosjekt for bane og veg.

Ringeriksbanen har vært på planstadiet i år er. Ny E16 var ferdig planlagt i 2012. Så ble vegen utsa
fordi det skulle bli et fellesprosjekt for både bane og veg. Slike fellesprosjekter er meget uvanlig i N TP.

Derfor krever det spesiell oppfølging. Kommer ikke bane, kommer ikke veg.

Bergensbanens største forbedring på hundre år OG InterCity-bane

Reise den med landets mest miljøvennlige forbindelse mellom vest og øst reduseres med nesten en

me. InterCity åpner en stor utviklingsregion for avlastning av vekstpresset på Oslo.

Det er mange snakker om ny e og innsparing. Her kan det bli realiteter.

RINGERIKE

M ARS 2018
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Ny E16 er inngangsport l tre av re hovedvegforbindelser mellom øst og vest
Alle som har kjørt bil mellom Hønefoss og Sandvika vet hva det handler om. Kø.

Den nye vegen er inngangsporten både l E16 over Valdres og File ell, Rv 7 over Hallingdal
og Hardangervidda og Rv 52 over Hemsedal. Fordelene med fellesprosjektet er så store at

Stor nget ønsker å gjøre det samme med Arna – Stanghelle i vest. Det er o .

Eneste InterCity-strekning som ikke har spor å kjøre tog på

Andre har enkeltspor og ønsker seg dobbeltspor. Det har vi full forståelse for og gir det vår stø e.

Men bane uten spor er ingen ng. Det er ne opp de e som gir den store reise dsgevinsten
med Ringeriksbanen. En helt ny I C-strekning som reduserer reise den mellom Oslo og Bergen

med en me. I llegg gir den en reise d på omlag en halv me mellom vekstregionen Ringerike

og hovedstadsområdet.

Byggestart i 2021

Planen for ny E16 var ferdig i 2012. Så ble den lagt bort, fordi Ringeriksbanen skulle bygges sam dig.

I august 2015 spiste regjeringen, sammen med Venstre og KrF, marsipankaketog på Sundvollen

og lovte byggestart i 2019. Det ble utsa l 2021 e er innspill fra Bane NOR.

Kommunene er i full gang med å lre elegge for ny bane og veg og for å realisere vekst og

samfunnsny e. Mange eiendommer, hus og hjem er allerede direkte berørt av reguleringsplanen.

Y erligere utse elser må derfor anses utålelig.

En velfungerende og meget kompetent organisasjon er klar for oppgaven

Regjering og Stor ng har bevilget store midler l planlegging. Det er prisverdig. En handlekra ig
og kompetent organisasjon er bygd opp. Når Bane NOR sier at de er usikker på om de har kompetanse

l å ivareta I C-utbyggingen, slik den er planlagt i NTP, kan det derfor ikke gjelde fellesprosjektet

Ringeriksbanen og E16. En utse else risikerer å bygge ned det kompetente miljøet som er bygd opp.

Reguleringsplanen er klar

Reguleringsplanen er ferdig utarbeidet. Når Bane N OR sier at de i mange prosjekter er
på e erskudd i planlegging, gjelder det ikke her. FRE16 har levert. Nå står det bare

på saksbehandling og beslutninger i Kommunaldepartementet.



RINGERIKE

M ARS 2018

JEVNAKER

www.ringeriksregionen.no

HOLE

Ringeriksbanen krever ikke ny Oslo-tunnel
Bane N OR ønsker å prioritere ny Oslo-tunnel. Det forstår vi godt, og ny tunnel må planlegges.

Ringeriksbanen vil e er planen bli en forlengelse av den såkalte Mossependelen som allerede
i dag går l Stabek og beny er dagens Oslo-tunnel. Ringeriksbanen med halv mesruter vil

derfor ikke medføre y erligere belastning på dagens tunnel.

Bygge den går også over så mange år at det vil være le ere å lpasse påkoblinger og annet

l eksisterende linjer. Slik blir det får ulemper for eksisterende tra kk.

”Tra kant-ny en” er udiskutabel

I si innspill l handlingsprogram sier Bane NOR at det må legges stor vekt på tra kantny e.

Her får tra kantene både i pose og sekk. Den største dsbesparelsen av alle jernbaner.

Ny 4-felts veg med 110 km fartsgrense og slu på de store køene. Stor ny e for Vestlandet,

Østlandet og dalførene.

Samfunnsny en er faglig dokumentert

Det er gjort en rekke faglige utredninger om samfunnsny en kny et l Ringeriksbanen.

Det vises særlig l:
• COWI Samfunnsøkonomi: «Merny e av Ringeriksbanen». Mehammer 08.02.2013.

Beregnet merny e av Ringeriksbanen pga arbeidsmarkedsintegrasjon: 7,4 mrd.kr.

• BI Norwegian Business School: «Ringeriksbanen». Sasson, Ramsøy, Reve 26.05.2015.

Ringeriksbanen i et verdiskapingsperspek v: Beregnet potensiale for økt produk vitet

og vekst i verdiskaping lsvarende om lag 6 mrd.kr. pr år.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/834-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 65/18 

 

Saksprotokoll - Årsmelding for eldrerådet 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) innstilling, som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/834-3  Arkiv: 033  

 

Sak: 10/18 

 

Saksprotokoll - Årsmelding for eldrerådet 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/834-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/18 

 

Saksprotokoll - Årsmelding for eldrerådet 2017  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 
 

Behandling i Eldrerådet 12.03.2018: 

 

Kommunalsjefen kommenterte at «Informasjon om byggesaker» burde legges til under temaer 

i årsmeldingen. Leder tok opp forslaget og et enstemmig eldreråd bifalt denne endringen. 

 

Leder Ole Einar Dalen foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemning:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt av Eldrerådet. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/834-1   Arkiv:   

 

Årsmelding for eldrerådet 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2017» 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding for 2017 anbefales tatt til orientering. 

 

Vedlegg 

 

 Eldrerådets årsmelding for 2017 v/leder Ole Einar Dalen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



Årsmelding 2OL7

for Ringerike eldreråd

' MOTTATT 2 6 FEB. 2018

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra pensjonistforeningene og

de politiske partier.

Leder:

Nesteleder:

Medlemmer:

Ole Einar Dalen

Elin Helgesen

Reidun Oppen

Liv Rødningen Bøe

Gerd Marie Tolpinrud

Paul Meier
Nena Bjerke

Äda I pensjonistforening

Tyristra nd pensjon istforen ing

Sokna pensjonistforening

FSFRH D pensjonistforening

Vegård pensjonistforening

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet

Seniorforeningen Statens kartverk

FSFRHD

Fagforbundet

Venstre

MDG

Vara: Mildrid Hvalsmarken

Grethe Holmby

Arne Svein Dølden

Ole Richard Mælingen

Steffen Steffensrud

Sekretær:

Kristin lmsgard har fra 27.O2.L7 vært rådets sekretær

I
J

Dokid:
18017982
(18/305-3)
Arsmelding 2017 -for eldrerådêl

lnnledning:

Ringerike eldreråd (RER) er et rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som angår

alle eldre i kommunene enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonene, eller blir tatt
opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noe hensikt må det (bli hørtD, dvs. kunne avgi rådene slik at

disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative prosessen.

MØtevirksomhet:
Det har vært avholdt 8 møter i RER og behandlet 24 saker. På den opprinnelige vedtatte mØteplanen

for RER var det oppsatt fem møter. Rådet selv har bedt om tre ekstra møter for å behandle saker.

Sakene i 2OL7 har vært fordelt mellom referat/orienteringssaker, saker fra kommunalsjefen, saker fra

pensjonistforeningene og rådet selv. Rådet mener fortsatt at flere av kommunens saker som angår

eldre burde vært behandlet i RER. Rådet ønsker et tettere samarbeid med Hovedkomiteen for helse-

og omsorg (HOV), og at leder for HOV møter på minst ett møte i året.

MØteplanen for 2018 er vedtatt med 8 møter for Eldrerådet.

I



De fleste møtene har hatt en innleder/tema.

Temaer som har vært gått gjennom er:

. Opplæring i bruk av IPAD og First Agenda.

o Aktivitetsvenn og tiltak for hjemmeboende demente.

o Planer og satsing innen velferdsteknologi

o En time aktivitet i sykehjem

o Strategidokumentet for helse- og omsorg

r Prosjektet <Helhetlig pasientforløp i Ringerike Kommuner.

¡ Presentasjon og omvisning på Austjord behandlingssenter.

Det er kommunalsjef Christine Myhre Bråthen som følger opp rådet fra kommunens side. Når hun

ikke har kunnet møte har spesialrådgiver Sveinung Homme møtt.

RER arrangert fellesmøte 30.1"0.17 for alle pensjonistforeninger i Ringerike i kommunestyresalen med

bra deltakelse. Temaet var forebyggende tiltak med strategien til Helse og omsorg, støttekontakter,
aktivitetsvenner, forebyggende hjemmebesøk og trim som emner.

Medlemmer av RER har vært representert på følgende kurs/aktivitet:

L. Leder deltok på kurs i Eldrerådsamarbeid i regi av Pensjonisforbundet 27-29.mars 2Ot7.

2. Eldrerådet har vært representert ved i referansegruppen til byggeprosjektet Hov øst.

3. Eicjreråcjet har vært representert veci Heracjsbygcia brukerråci.

4. Arl¡eidsknnì¡teen for <Livsglededagerr sonì ble arrangerl, 9,-11. nrai 2017 salttt ltted þistand fra

eldrerådet på selve a rrangementet.

5. Strategikonferansen for formannskapet i Ringerike Kommune 13.-14. juni.

6. 5 representanter på Pensjonistforbundet Buskeruds konferanse med tema <aktiv aldring> 8.-9.

november 201-7.

7. Eldrerådet var representert på Ringerike kommunes <lnspirasjonsdag for de over 75 år> høsten

20t5.

E+ønafossffiz.L8

'()1 áoam'D*/ø,--Õle Einar Dalen

leder
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2046-27  Arkiv: L12  

 

Sak: 59/18 

 

Saksprotokoll - Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen 

Hønefoss 2018 - til orientering  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 

2018, unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike 

ved erverv av elsykkel, tas til orientering 

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 

legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. 

 

 

3. Pilotprosjekt sykkelbysatsning: 

Tilskudd til innkjøp av el-sykkel for privatpersoner gjennomføres ikke. 

Kr 250 000 Pilotprosjekt sykkelbysatsning lagt inn i kommunens budsjett for 2018 -

2021 korrigeres og overføres formannskapets disposisjonskonto. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 p.v.a AP, H og Uavh.:  

«Pilotprosjekt sykkelbysatsning: 

Tilskudd til innkjøp av el-sykkel for privatpersoner gjennomføres ikke. 

Kr 250 000 Pilotprosjekt sykkelbysatsning lagt inn i kommunens budsjett for 2018 -2021 

korrigeres og overføres formannskapets disposisjonskonto». 

 

Anne Mari W. Ottesen (SP) fremmet Rådmannens forslag: 

 
1.»Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 2018 tas til 

orientering.  

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 legges til 

grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalget (HMA) og Ottesens (SP) forslag ble 

Hovedutvalgets (HMA) forslag vedtatt mot 2 stemmer (SOL og SP).  
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Johansens (H) forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2046-26  Arkiv: L12  

 

Sak: 30/18 

 

Saksprotokoll - Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen 

Hønefoss 2018 - til orientering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 

2018, unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike 

ved erverv av elsykkel, tas til orientering 

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 

legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1, p.v.a H, 

AP, Krf og V: 

«Unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike ved erverv av 

elsykkel, tas til orientering». 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Piltingsruds (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/2046-25   Arkiv: L12  

 

 

Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018 - 

til orientering  
 

Forslag til vedtak: 

1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 

2018 tas til orientering. 

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 

legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 med budsjett skal legges til 

grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.  

 

Prosjektplanen gir en beskrivelse av bakgrunn, hensikt og mål med sykkelbyavtalen, samt 

organisering og finansiering av prosjektet. Den gir også innblikk i dagens situasjon for syklister 

i Hønefoss, og viser frem noen viktige resultat fra reisevaneundersøkelsen 2013/14.  

 

Den beskriver også forskjellen på kortsiktige og langsiktige tiltak som er viktige i arbeid med å 

øke sykkelandelen i Hønefoss, og hvilke av disse tiltakene som så langt er gjennomførte eller 

pågående tiltak i sykkelbyprosjektet.  

 

Handlingsprogrammet viser en tabelloversikt over hva som skal skje i prosjektet i 2018 og 

budsjett gir en oversikt over finansiering.   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler at prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen 

Hønefoss 2018 tas til orientering, og legges til grunn for arbeidet med prosjektet i 2018.  

 



- 

Vedlegg 

Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 
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1. Bakgrunn
Ringerike kommune inngikk en sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune
høsten 2015. Arbeidet knyttet til sykkelbyavtalen organiseres som et prosjekt. Prosjektperiode er
frem til 2020.

2. Hensikt og mål med sykkelbyavtalen
Hensikten med sykkelbyavtalen er å etablere et felles grunnlag og mål for partenes videre arbeid
med Sykkelbyen Hønefoss. Dette omfatter utvikling og oppgradering av hovednett for sykkel,
utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og nær ingsliv for å
øke sykkelandelen. Prosjektet skal arbeide for en felles, langsiktig strategi for finansiering og utvikling
av sykkelbyen.

Partene i avtalen som selv er store arbeidsgivere og eiendomsforvaltere skal gå foran som gode
eksempler ved å tilret telegge for sykling. Sykkelbysatsingen skal evalueres gjennom sykkelregnskap
etter mal fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Hovedmål :

Sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 prosent innen 2020

Delmål :

Innbyggerne i sykkelbyen skal etter eget utsagn oppleve det mer attraktivt å sykle

Flere daglige reiser til jobb, skole og fritidsaktiviteter tas med sykkel

Antall alvorlige sykkelulykker skal ikke øke når sykkelbruken øker

3. Organisering og finansiering

3 .1 Finansiering
I følge sykkelbyavtalen skal p artene delta med resurser og kompetanse fra egen organisasjon i
arbeidet med Sykkelbyen Hønefoss. Avtalen sier også at sykkelbysatsningen skal finansieres gjennom
de samarbeidende partenes budsjett.

Ringerike kommune har avsatt 1. million kroner i kommunens b udsjett for 2018 til sykkelbyprosjektet
og i handlingsprogram årlig frem til 2020.

3.2 Avklaring av roller og ansvar
Sykkelbyen Hønefoss er prosjektorganisert og består av:

Styringsgruppe:

Gunn Edvardsen, styreleder og prosjektansvarlig , Kommunalsjef samfunn, Ringerike
kommune

Svein - Ove Pettersen, Buskerud fylkeskommune på vegne av Gro Ryghseter Solberg,
Samferdselssjef, Buskerud fylkeskommune

Rolf - Helge Grønås, Avdelingsdirektør for veiavdelingen Buskerud, Statens vegvesen, Region
sør
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Prosjektleder: L inda Engstrøm, 50 % stilling som prosjektleder , Ringerike kommune

Prosjektgruppe :
Trond Olsen, Statens vegvesen

Henrik Duus, Statens vegvesen

Kjerstin Spångberg, Buskerud fylkeskommune

Morten Fagerås, Teknisk forvaltning, Ringerike kommune

Nina Solli/Jostein Nybråten, Utbygging, Ringerike kommune
Lars Torstensen Lindstøl, Areal - og byplan, Ringerike kommune

Eir Kolltveit Kvernstuen, Helsetjenester og folkehelse, Ringerike kommune

Geir Svingheim, Spesialrådgiver oppvekst, Ringerike kommune

Styri ngsgruppe: Godkjenner prosjektplan og budsjett. Fungerer som støttespiller og rådgiver for
prosjektansvarlig. Sørger for at prosjektet har nødvendige budsjettrammer og bemanning. Følger
med på prosjektets fremdrift, vurderer tiltak ved avvik og godkjenner vesentlige endringer ved
prosjektet. Styringsgruppen møtes to ganger i året.

Prosjektansvarlig: Etablerer og leder styringsgruppe. Utarbeider mandat og finner prosjektleder.
Etablerer gode samarbeids - og rapporteringsrutiner med prosjektleder. Sikrer fina nsiering og andre
ressurser/budsjett og er ansvarlig for fremdrift og økonomi.

Prosjektleder: Leder prosjektgruppen. Utarbeider årlig prosjektplan og budsjett som godkjennes av
styringsgruppen. Ansvar for fremdrift i prosjektet og økonomisk oversikt. Ans var for rapport ering av
fremdrift og regnskap, og rapporterer til styringsgruppe.

Prosjektgruppe: Skal gjøre oppgaver for og i samarbeid med prosjektleder. Skal bidra til oppfølging
og gjennomføring av prosjektplanen, støtte og gi råd til prosjektleder.

4. Sykling i Hønefoss – status i dag
Hønefoss har i dag en sykkelandel på kun 4 %. Bilen dominerer bybildet. Hoved trafikkåren gjennom
sentrum, fv. 35, har på bybrua en ÅDT på over 20 000, og bilkø er et kjent fenomen i Hønefoss,
spesielt i rushtid. Situa sjonen i dag er at Hønefoss ikke har noe egnet tilbud for syklister. Hovedåren
for syklister er omtrent den samme som for bil. I all hovedsak må syklisten velge mellom å sykle på
fortau blant gående eller i høyt trafikkert vei. Mange velger fortau fordi de t føles sikrere, men dette
skaper konflikter mellom gående og syklende.

Storelva preger Hønefoss og de to bruene langs fv. 35 som krysser elva i sentrum, Bybrua og
Kverbergsundsbrua, er flaskehalser for all trafikk. Bruene har ikke egnede anlegg for sykl ister. Det er
smalt, mye trafikk, mye tungtransport og konflikter med gående.

Det mangler også flere viktige linker med gang - og sykkelvei fra områder rundt Hønefoss og inn til
sentrum. En etablering av disse manglende linkene vil være viktig for å øke andelen jobbsyklister til
Hønefoss.
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4.1 Resultat fra Hønefoss og Ringerike i rei sevaneundersøkelsen
2013/2014
Reisemiddelfordelingen i Ringeriksregionen viser meget sterk dominans av bilbruk. Tre av fire reiser i
Hønefossområdet er en bilreise, fordelt på 64 % som bilfører og 11 % som passasjer i bil. 16 % av
reisene er gange, 4 % er med sykkel og 4 % er med kollektivtransport. I Ringeriksregionen har 94 % av
den voksne befolkning førerkort for bil. Antall biler pr husstand i Ringeriksregionen er 1,7. I landet
totalt er tallet på 1,4. 86 % av yrkesaktive i Ringeriksregionen og 84 % i H ønefossområdet har tilgang
til gratis bilparkering hos arbeidsgiver. 99 % har mulighet til å parkere med bil ved arbeidsplassen.
Erfaring viser at tilgang til bilparkering i stor grad er med på å påvirke valg av transportmiddel.
60 % av befolkningen i Rin geriksregionen bor innenfor 500 meter fra en holdeplass for
kollektivtransport. Antall avganger tilgjengelig for innbyggere i Ringeriksregionen er lavest jamført
med de andre byområdene i Region sør. Kun 9 % har tilgang til minst fire avganger i timen, 33 % til
minst to og 32 % til 1 gang i timen.

5. Veien videre – kortsiktige og langsiktige tiltak
Hønefoss trenger å planlegge å få gjennomført både kortsiktige og langsiktige tiltak for å bli en bedre
by for syklister. I dette avsnittet gis det en beskriv else av hva k ommunen legger i begrepene
kortsiktige og langsiktige tiltak .

5.1 Kortsiktige tiltak
Kortsiktige tiltak regnes her som tiltak kommunen kan gjennomføre relativt raskt og som ikke
innebærer veldig store kostnader. De kan ofte gjennomføres uten reguleringsplan. Noen av tiltakene
kan også gjennomføres uten politisk behandling. Eksempel på kortsiktige tiltak er:

Sykkelparkering

Oppmerking; for eksempel rød farge i sykkelfelt

Skilting; sykkelruter, blindveg unntatt sykkel, innkjøring forbudt unntatt syklister
Fartsdempende tiltak

Fjerning av gateparkering for å gi plass til sykkeltiltak

Reasfaltering av eksiterende sykkelanlegg

Mer bruk av forkjørsregulering
Sykkelvennlig kantstein

Bedre drift og vedlikehold ; en forbedring på kommunale veier

Rydding av vegetasjon

5.2 Langsiktige tiltak
De langsiktige tiltakene regnes her hovedsakelig som større og mer omfattende infrastrukturtiltak
som krever stor finansiering. Slike tiltak er ofte knyttet til fylkesvei eller riksvei. I Hønefoss handler
det for eksem pel om etablering av tilrettelegging for sykkel lang s fv. 35 gjennom sentrum og bedre
løsninger for sykkel på bruene i Hønefoss. De manglende linkene fra områdene rundt byen og inn til
sentrum går også langs fylkesvei eller riksvei. I disse sakene er kommu nen avhengig av at fylke og stat
er villige til å avsette midler til disse tiltakene. Her er det kamp om midler og det er viktig at
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kommunen følger opp alle muligheter for å komme med uttalelser og innspill til handlingsprogram
for fylkesveier og riksveier for å fremheve behovene i kommunen.

5.3 Kortsiktige og langsiktige tiltak i sykkelbyprosjektet
I sykkelbyprosjektet vil det hovedsakelig gjennomføres kortsiktige tiltak. Det søkes tilskuddsmidler til
sykkeltiltak fra Statens vegvesen til gjennomføring av slike tiltak og det finnes også andre aktuelle
tilskuddsordninger som kan bidra. Sykkelbyprosjektets rolle tilknyttet langsiktige tiltak vil bestå av å
følge opp invitasjoner til å komme med innspill og uttalelser til prosesser og handlingsprogram som
kan ha konsekvenser for sykling i Hønefoss, samt i størst mulig grad delta i prosesser som påvirker
Hønefoss som sykkelby.

5.3.1 Pågående , og gjennomførte tiltak 2016 - 2017
Kortsiktige tiltak:

1. Sykle til jobben aksjonen 2017
Aksjonen ble gjennomført i 2017 med stor suksess. Kommunen inngikk et samarbeid med
Ringeriks - Kraft og Kartverket og sammen med dem sponset kommunen gratis deltakelse for
alle innbyggere og alle med arbeidsplass i Ringerike. Det var ca. 400 personer som de ltok og
det plasserte oss på andre plass i Buskerud etter Drammen. Spørreundersøkelsen som ble
sendt ut i etterkant av aksjonen viser positive effekter av deltakelsen i aksjonen i Ringerike
og 91 % av de som svarte ønsker å delta igjen neste år. Planleggin gen av Sykle til jobben 2018
er i gang.

2. Sykkelparkering i Hønefoss sentrum
Ringerike kommune fikk i 2017 tilsagn på sin søknad om 500 000 kr. til etablering av
sykkelparkering fra Statens vegvesen. Samlet sum til tiltaket er 1 million kr. siden det kreves
en egenandel på 50 % fra kommunen. Arbeidet med å etablere sykkelparkering med
overdekning tre steder i Hønefoss sentrum skal ferdigstilles våren 2018.

3. Hverdagssykling i Ringerike
Ringerike kommune fikk tilsagn på 320 000 kr. fra Miljødirektoratets tilskuddsordning
«Klimasats» til dette tiltaket. Samlet sum til tiltaket er 640 000 kr. siden det kreves en
egenandel på 50 % fra kommu n en. Tiltaket er en prøveordning hvor de kommuneansat te,
som fra nyttår skal flytte til nye lokaler brukes for å teste ut effekten av tilgang til gratis lån
av el sykkel og tilgang til gode fasiliteter, som parkering og garderobe. Kommunen ønsker å
se om dette kan resultere i økt sykkelandel blant ansatte. P røveordningen rettes mot
kommunens egne ansatte fordi det gir god mulighet til tett oppfølging av tiltaket, og god
kontroll over effektmåling og resultater. Hvis det er et tiltak som har god effekt i forhold til
økt sykling vil det ha stor overføringsverdi til andre avdelinger i kommunen og til andre
bedrifter i regionen. Tiltaket er under planlegging og skal gjennomføres i 2018.

4. Strategier for klimavennlig byutvikling – sykkel - og parkeringsstrategi
Ringerike kommune fikk tilsagn på 180 000 kr. fra Miljød irektoratets tilskuddsordning
«Klimasats» til dette tiltaket. Samlet sum til tiltaket er 360 000 kr. da det kreves en
egenandel på 50 % fra kommunen. Midlene skal brukes til å utarbeide en sykkel - og
parkeringsstrategi med hjelp av konsulenter. Tiltaket er i prosess med anskaffelse av
konsulent og skal ferdigstilles våren 2018. Prosessen med utarbeidelsen vil være et kortsiktig
tiltak, men bruken av strategien knytter seg til langsiktige tiltak og prosesser. Derfor er den
også ført opp under langsiktige til tak.
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Langsiktige tiltak:
1. Innspill til handlingsprogram for samferdsel 2018 - 2021 og uttalelse til høringsutkastet

I 2016 mottok kommunen en invitasjon fra fylkeskommunen om å komme med innspill til
handlingsprogram for samferdsel 2018 - 2021. Prosjektleder i sykkelbyprosjektet deltok aktivt
i utarbeidelsen av kommunens innspill for å ivareta behov for tiltak knyttet til sykkel på
fylkesveier. I 2017 kom høringsutkastet til handlingsprogrammet og prosjektleder var også
delaktig i kommunens uttalelse til det.

2. Innspill til handlingsprogram for Statens vegvesen 2018 - 2023 (29) og uttalelse til
høringsutkastet
I 2016 mottok kommunen en invitasjon om å komme med innspill til handlingsprogram for
Statens vegvesen. Prosjektleder i sykkelbyprosjektet deltok aktivt i u tarbeidelsen av
kommunens innspill for å ivareta behov for tiltak knyttet til sykkel på riksveier. I 2017 kom
høringsutkastet til handlingsprogrammet og prosjektleder var også delaktig i kommunens
uttalelse til det.

3. Strategier for klimavennlig byutvikling – sykkel - og parkeringsstrategi
Sykkel - og parkeringsstrategien skal utarbeides som en strategi som utrykker mål, visjoner og
prinsipper for arbeid med sykkel og parke ring i Hønefoss. Strategien skal også inneholde en
plan for hvordan mål og visjoner kan oppnås gjennom å foreslå konkrete infrastruktur tiltak
og en prioritering av disse. Sykkel - og parkeringsstrategien vil være et viktig dokument i
planer og prosesser knyttet til samferdsel og byutvikli ng i Hønefoss , blant annet de som blir
beskrevet i avsnitt 6.

4. Områdereguleringsplan for Hønefoss
Prosjektleder for sykkelbyprosjektet har en definert rolle i prosjektgruppen for
områdereguleringsplan for Hønefoss. Se neste avsnitt. Sykkel - og parkeringss trategien
beskrevet i forrige punkt skal blant annet danne grunnlag for områdereguleringsplanen.

6. Målsetninger, planer og prosesser som påvirker Hønefoss som
sykkelby

6.1 Nasjonale og regionale målsetninger for persontransport
Målsetningen i sykkelbyavtalen er at sykkelbruken skal øke med 25 % før 2020. Det vil si at
sykkelandelen skal gå fra å være 4 % til å være 5 %. Det er andre planer og prosesser knyttet
Hønefoss og Ringerike som også legger vekt på å øke antall syklister. I NTP 2018 - 2029 legger
regjeringen opp til at nullvekstmålet (mål om at all vekst i personbiltransport skal tas av gange, sykkel
og kollektiv) skal fortsette kun å gjelde for de ni største byområdene, men det påpekes også at lokale
forhold i noen mindre by områder kan tilsi at man bør planlegge en ev. bypakke ut fra nullvekstmålet.
En av målsetningene i høringsutkastet til Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2025
er at nullvekstmålet legges til grunn for utvikling av transportsystem i byområ dene (Buskerudbyen og
Ringerike).
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6.2 Områderegulering for Hønefoss
Det pågår arbeid med områdereguleringsplan for Hønefoss. En viktig del av planen er å fastsette et
nytt transportsystem for Hønefoss. I dette arbeidet bidrar Buskerud fylkeskommune med
utarbeidelsen av en transportutredning som skal utrede et helhetlig transportsystem for gående,
syklende og bil. Utgangspunktet for utredningen er at all vekst i personbiltransport skal tas av
gående, syklende og kollektivt. Parallelt med fylkeskommunens t ransportutredning skal kommunen
utarbeide en sykkel - og parkeringsstrategi. Det legges opp til tett dialog og godt samarbeid mellom
de som utarbeider transportutredning til fylkeskommunen og de som skal utarbeide sykkel - og
parkeringsstrategien til kommune n.

6.3 Ringeriksbanen og ny E 16
Planene for ny E 16 og Ringeriksbanen vil gjøre store arealinngrep og medføre omlegging og
tilpassing av annen infrastruktur og arealbruk i og rundt Hønefoss. Hønefoss blir en mer integrert del
av Osloregionens bo - og arbe idsmarked, og som følge av dette forventes en økt befolkningsvekst i
Hønefoss og Ringerike. Det antas å være gode muligheter for å fortette Hønefoss sentrum med både
flere boliger og arbeidsplasser tett på j ernbanestasjonen. Bane Nor og Statens vegvesen ha r etablert
et felles prosjekt for statlig regulering. Samferdselsdepartementet påpeker i Oppdragsbrev -
Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss datert 31.08.2015, at en realisering av prosjektene
innebærer svært store statlige investeringer og at de forventer at lokale myndigheter bygger opp
under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sina ansvarsområder. I arbeidet med
Ringeriksbanen og jernbanestasjon i Hønefoss viser fellesprosjektet til at det er behov for store
endringer i reisevanene i regi onen hvis Ringeriksbanen skal kunne fungere med den
parkeringsdekning det er planlagt for. Mange innbyggere må over fra å bruke bil til å gå, sykle eller
kjøre kollektivt. I forhold til sykkel vil det kreve store forbedringer av sykkelinfrastruktur i Hønef oss.

6.4 Regional plan for Ringeriksregionen
Det skal utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen. Hensikten er samordning på tvers av
kommunegrenser for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transportutvikling.
Den kan bruk es som grunnlag for bymiljøavtale eller utviklingsavtale med staten.

6.5 KVU for Hønefoss og Ringerikspakke
Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet skal avklare prinsipielle løsninger for en mulig
bypakke, Ringerikspakken, i Hønefoss - området. S tatens vegvesen sendte konseptvalgutredningen
(KVU) for Hønefossområdet, med sin anbefaling, til Samferdselsdepartementet for nesten to år
siden. Siden den gangen har KVUen vært gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1) .
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7. Handlingsplan 2018

Aktivitet Dato/Tidsperiode Ansvar Kostnad/kommentar
Organisering

Møter:
Styringsgruppe

Prosjektsgruppe

Et møte i halvåret

Et - to møter per
halvår

Ringerike
kommune tar
initiativ til og
inviterer til møter
med
styringsgruppen

Prosjektleder Linda
Engstrøm (Pl . )
inviterer

Prosjektplan og
Handlingsplan for
sykkelbyprosjekt 2019

1 - 2. kvartal 2018 Pl. Godkjennes av
styringsgruppen og til
politisk orientering.

Sykkelbysamlinger En gang i halvåret SVV Bekostes av SVV

Årsrapport for
sykkelbyprosjektet

Frist 1. Des. 2018 Pl.
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Aktivitet Dato/periode Ansvar Kostnad/kommentar
Kortsiktige tiltak

Etablering av
sykkelparkering med
overdekning i sentrum

Ferdigstilles våren
2018

Pl. og Morten
Fagerås, teknisk
forvaltning

500 000 kr. i statlig
støtte til tiltak for økt
sykkelbruk som ble
tildelt i 2017. Krever
egenandel på 50 %
som er finansiert av
midler fra
kommunalt budsjett
2017. Midlene er
overført fra 2017 til
2018.

Tiltaksnavn :
«Strategier for
klimavennlig
byutvikling»

Beskrivelse av tiltak:
Utarbeiding av sykkel -
og parkeringsstrategi

Frist for fullført
tiltak 30.3.2018 .

Fristen er knyttet til
sluttrapportering til
Klimasats,
tilskuddordningen
til Miljødirektoratet.

Pl. og
arbeidsgruppe i
samarbeid med
konsulent

Ringerike kommune
er tildelt 180 000 fra
Klimasats til bruk av
konsulent. Krever 50
% egenandel som
finansieres av midler
i kommunalt
budsjett for 2017 .
Midlene er overført
fra 2017 til 2018.

Tiltaksnavn:
«Hver dagssykling i
Ringerike»

Beskrivelse av tiltak:
Innkjøp av elsykler til
gratis utlån til ansatte i
Fossveien -
prøveprosjekt som kan
videreføres.

Frist for fullført
tiltak 30.10.2018 .

Fristen er knyttet til
sluttrapportering til
Klimasats,
tilskuddordningen
til Miljødirektoratet.

Pl. sammen med
arbeidsgruppe

Ringerike kommune
er tildelt 320 000 fra
Klimasats til bruk av
konsulent. Krever 50
% egenandel som
finansieres av midler
i kommunalt
budsjett for 2017 .
Midlene er overført
fra 2017 til 2018.

Pilotprosjekt –
økonomisk støtte til
innbyggere i Ringerike
til innkjøp av el sykkel

Planlagt å
gjennomføres i
2018

Per dags dato
22.02.18 avventes
en politisk
avklaring før
igangsettelse.

Pl. Linda Engstrøm
utarbeidet sak om
omfang,
iverksettelse, vilkår
og økonomiske
konsekvenser etter
vedtak i

250 000 kr. lagt inn i
kommunens budsjett
for 2018
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Kommunestyret
29.6.2017

Låsbar sykkelpa rkering
ved bussterminalen og
på Hvervenkastet

Planlegge s og
gjennomføres i
2018

Pl. og Morten
Fagerås, teknisk
forvaltning

Fått tilsagn på
statlige midler til
sykkeltiltak , 700 000
kr.

Krever egenandel på
50 % som er avsatt i
budsjett for
sykkelbyprosjektet
2018.

Langsiktige tiltak

Områdereguleringsplan
for Hønefoss

Det tas sikte på at
planprogrammet
fastsettes i feb.
2018

Pl. er deltaker i
prosjektgruppen
og ansvarlig for
tema transport
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Aktivitet Dato/periode Ansvar Kostnad/kommentar
Kommunikasjon/
holdningsskapende
arbeid

Sykle til jobben aksjon April - juni 2018 Pl. med
arbeidsgruppe

Fortsette samarbeid fra
2017 med Ringerikes -
Kraft og Kartverket og
inkludere Hole
kommune. Tilby gratis
påmelding til alle i
Ringerike kommune og
Hole kommune.

Sykkelvennlig bedrift

https://syklistene.no/p
rosjekter/sykkelvennlig
- arbeidsplass/

Vår 2018 Pl. Gå videre med prosess
i samarbeid med
Syklistenes
landsforening for å få
Fossveien sertifisert
som sykkelvennlig
bedrift

Prøveprosjekt – Fri sikt

Hensikten med
prøveprosjekt fr i sikt er
å få den som eier eller
disponerer en eiendom
til å ta sitt ansvar for å
følge de fri sikt kravene
som ligger hos dem. I
følge Statens vegvesen
skyldes tre av ti
dødsulykker på sykkel
dårlig sikt, og ofte er
det hekker og busker
som hindrer sikte n.
Mange steder i
Hønefoss er dette et
problem.

Prøveprosjektet blir
ikke gjennomført da
kommunen ikke fikk
tilsagn.

Pl. og Morten
Fagerås, teknisk
forvaltning

Søkt midler fra fylkets
trafikksikkerhetsutvalg

Tildeling eller avslag i
januar 2018

Midlene skal gå til å
ansette en person i 2 - 4
måneder. Personen
skal planlegge,
gjennomføre og
rapportere fri sikt
prosjektet.

Kommunen fikk avslag
på dette tiltaket.
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Aktivitet Dato/periode Ansvar Kostnad/kommentar
Søknader 2018
Miljødirektoratets
«Klimasats»

Søknadsfrist
15. feb. 2018

Pl. Det er sendt inn
søknad om 250 000
kr. til økonomisk
støtte for
privatpersoner til
innkj øp av elsykkel.

Det kreves en
egenandel på 50 % .
Egenandelen finnes i
kommunens
budsjett.

Miljødirektoratets
«Klimasa ts»

Søknadsfrist
15. feb. 2018

Pl. Det er sendt inn
søknad om 200 000
kr. til å opprette et
elsykkelbibliotek i
Hønefoss.

Det kreves en
egenandel på 50 %
som er avsatt i
budsjett for
sykkelbyprosjektet.

Statlig støtte til
tiltak for økt
sykling

1. sept. 2018 Pl. Vurderer å søke
midler til skilting og
merking for sykkel.

Krever 50 %
egenandel.
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8. Budsjett 2018
Budsjettplanen som er satt opp nedenfor avhenger av tilsagn på søknader. Statlig tilskudd til
sykkeltiltak blir tildelt på nyåret. Miljødirektoratets «Klimasats» tildeles til sommeren.

De tiltak som ble tildelt midler i 2017, men ferdigstilles i 2018 får overført midler fra 2017 til 2018.
Disse vises ikke i budsjett tabell nedenfor.

jan - mar apr - jun jul - sep okt - des

Kommunikasjon/

holdningsskapende

arbeid

Sykkelvennlig
bedrift –

25 000 kr.

Sykle til jobben
aksjonen –

25 000 kr.

Låsbar sykkelparkering

Tilsagn fra staten til

sykkeltiltak.

700 000 kr.

Egenandel for
statlig tilskudd
til sykkeltiltak

Midler til egenandel for

tilskudd fra

Miljødirektoratets

«Klimasats»

Det er søkt
midler til
elsykkel
bibliotek

20 0 000 kr.

Midler som ikke er

bundet opp enda.

50 000

Sum: 1 000 000

Det er satt 1 million kr. til sykkelbyprosjektet i Ringerike
kommunens budsjett for 2018

Prøveordning for

økonomisk støtte til

privatpersoner bosatt i

Ringerike ved erverv av

el sykkel

Det er satt av 250 000 kr. i kommunens budsjett for 2018



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2801-9  Arkiv: A06  

 

Sak: 61/18 

 

Saksprotokoll - Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montessori A/S får utvide med 

ungdomstrinn. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling, som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2801-8  Arkiv: A06  

 

Sak: 13/18 

 

Saksprotokoll - Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montessori A/S får utvide med 

ungdomstrinn. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 11.04.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/2801-7   Arkiv: A06  

 

 

Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montesori A/S får utvide med 

ungdomstrinn. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike Montessoriskole har søkt om Utdanningsdirektoratet om uvidelse og få starte opp 

med ungdomstrinn. 

Utdanningsdirektoratet har på denne bakgrunn anmodet Ringerike kommune, som 

vertskommune, om å komme med en uttalelse. Fristen for å komme med uttalelse er 26. mai 

2018.  

 

Saksutredning 

Ringerike Montessori A/S driver grunnskole for elever på barnetrinnet (1. – 7. trinn) på Ask, 

og har søkt om utvidelse av virksomheten slik at den omfatter hele grunnskole (1. – 10. trinn). 

Søknaden innebærer en elevtallsøkning på inn til 42 elever. 

 

Ringerike kommune har nærliggende ungdomstrinn på Tyristrand skole og på Veienmarka 

ungdomskole Skolestrukturen på ungdomstrinnet i Ringerike blir ikke i særlig grad påvirket av 

en utvidelse ved Ringerike Montessori A/S.  

 

Hvis Ringerike Montessori A/S får tillatelse til å utvide med ungdomstrinn, vil elevene ved 

skolen få en helhetlig grunnskoleopplæring bygd opp på montessorepedagikk. 

 

Økonomisk reduseres Ringerike kommune sitt rammetilskudd med ca. kr 100 000,- i for hver 

elev ved private skoler. Kommunen har da ikke kostnader til disse elevenes grunnskoletilbud ut 

over eventuell skoleskyss og spesialundervisning.  

 

Opprettelse av flere enheter og i denne sak flere ungdomstrinn, vil i noen grad påvirke andre 

kommunale tjenester, som skolehelsetjeneste og PPT. 



- 

Små enheter har få lærere og det kan være en utfordring å ha kompetanse innefor de ulike 

fagene i samsvar med kravene i opplæringslov og forskrift.  

 

Juridiske forhold  

Utdanningsdirektoratet gav våren 2017 Ringerike Montessori A/S godkjenning til oppstart av 

omsøkt skolevirksomhet (barneskole) etter friskoleloven.  

Ringerike Montessori A/S har søkt om utvidelse etter friskoleloven. Vertskommunen har 

uttalerett, men Utdanningsdirektoratet avgjør søknaden. 

 

Økonomiske forhold 

Vertskommunen mister ca. kr. 100 000,- i statlig rammeoverføring per elev ved friskoler, men 

har ikke direkte kostnader til disse elevenes grunnskoleopplæring, - ut over eventuell 

spesialundervisning og skoleskyss og noe merarbeid i andre sektorer. 

 

Rådmannens vurdering 

En utvidelse av virksomheten med ungdomstrinn ved Ringerike Montessori A/S påvirker ikke 

skolestrukturen på ungdomtrinnet i Ringerike.  

 

 

Vedlegg: Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet m/vedlegg 

 

 Ringerike kommune, 22.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 
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Emne: Anmodning om uttalelse - Ringerike Montessori AS - 916231539 - søknad etter 
friskoleloven 
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Anmodning om uttalelse - Ringerike Montessori AS - 

Org.nr. 916231539 - søknad etter friskoleloven 

Ringerike Montessori AS søker om godkjenning av utvidelse etter friskoleloven. Det 
fremgår av søknaden at skolen ligger i Ringerike kommune. Kopi av søknaden er vedlagt. 

Det søkes om utvidelse med ungdomstrinn inkludert elevtallsøkning på 42 elever. 

Rett til uttalelse 
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter 
vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere 
beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (2006-
2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan 
godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det 
blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige 
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved 

vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den 
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra 
vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad 
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets 
skjønnsmessige vurdering. 

Uttalelsen 

Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er 



positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at 
det ikke foreligger konkrete innsigelser. 

Dersom vertskommunen mener at en utvidelse av tilbudet vil få negative konsekvenser 
for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha betydning i hvor stor grad de 

negative konsekvensene er sannsynliggjort. Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til 
at kommunen på prinsipielt grunnlag er negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at 
hensynet til saksbehandlingsprosessen tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør 
være mer omfattende enn at det tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på 
etableringen av den omsøkte skolen. Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer 
relevant en innsigelse fra vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større 
betydning vil den ha for utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant 

annet kunne vektlegges: 

Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser  
I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering 
av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at etableringen vil legge vesentlige 
bindinger på skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta 
(om)prioriteringer mellom ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt 

investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også være av betydning. 

Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen 
offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at 
reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering 
av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av 
sviktende elevgrunnlag. 

Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller 
nylig har vært på ROBEK-lista. 

Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta 
som en konsekvens av etableringen av en eller flere friskoler vil vektlegges. 

Skolefaglige hensyn  
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større 
enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, 
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende 
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen. 

Frist for uttalelse  

Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne 
henvendelsen besvares senest innen 3 måneder. 

  

Vennlig hilsen 

  

Øystein Rovde 
seniorrådgiver  

 

  



Kopi sendt til: 
 
Ringerike Montessori AS  

  

Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 

Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Telefon: 

+47 23 30 12 00 

Telefaks: 

+47 23 30 12 99  

Epost: 

post@udir.no 

Internett: 

www.utdanningsdirektoratet.no 

Org.nr.: 

NO 970 018 131  

Bankgiro: 

7694 05 10879 

IBAN: 

NO8876940510879 

BIC/SWIFT 

DNBANOKK  

 





Redegjørelse elevtall 
 
Ringerike Montessori har i dag godkjennelse for å drive barneskole med opp til 80 
elever fordelt på trinnene en til syv. Vi ønsker å drive ungdomsskole med opp til 42 
elever. Elevene skal i hovedsak rekrutteres fra egne elever på barnetrinnet ved 
Ringerike Montessori, men også elever fra andre montessoriskoler i regionen vil få 
muligheten til å søke opptak. 



Tilskudd < 44 180 700
Tilskudd > 44 72 200
Skolepenger pr elev pr år 27 105
Tillegg for kapital/husleie pr elev 3 400

Antall elever 8 0 18 42

Skole SFO Totalt Skole SFO Totalt Skole SFO Totalt
Inntekt
Brutto Statstilskudd <44 722 800 722 800 3 252 600 0 3 252 600 7 589 400 0 7 589 400
Brutto Statstilskudd >44 0
Netto statstilskudd - 85% 614 380 0 614 380 2 764 710 0 2 764 710 6 450 990 0 6 450 990

Skolepenger
Kapital husleie 27 200 61 200 142 800
Foreldrebetaling 216 840 487 890 1 138 410
Sum inntekt 858 420 0 858 420 3 313 800 0 3 313 800 7 732 200 0 7 732 200

Lønnskostnader
Lønn rektor 87 500 87 500 175 000 175 000 175 000 175 000
Lønn avdelingsledere 0 0 0
Lønn lærere 300 000 300 000 1 200 000 1 200 000 3 600 000 3 600 000
Lønn øvrig personell 200 000 200 000 440 000 440 000 1 000 000 0 1 000 000
Pensjonspremie 11 750 11 750 36 300 36 300 95 500 95 500
Feriepenger 70 500 70 500 217 800 217 800 573 000 573 000
Arbeidsgiveravgift 82 838 82 838 255 915 255 915 673 275 673 275
Kurs og kompetanseutvikling 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000
Sum lønn 752 588 0 752 588 2 375 015 0 2 375 015 6 166 775 0 6 166 775

DG 1 105 833 0 105 833 938 785 0 938 785 1 565 425 0 1 565 425

Avskrivninger 26 000 26 000 52 000 52 000 90 000 90 000

Husleie Stranden Skole 50 000 50 000 100 000 100 000 200 000 200 000
Leie av svømmehall 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000
Renovasjo, vann og avløp og lignende 5 000 5 000 10 000 10 000 50 000 50 000
Lys, varme 10 000 10 000 20 000 20 000 75 000 75 000
Renhold Inkl i husleie 0 0 0 0 0
Verktøy, inventar med mer 50 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Anskaffelser inventar 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Andre driftskostnader 25 000 25 000 50 000 100 000 50 000 50 000
Reparasjon og vedlikehold Inkl i husleie 0 0 0 0 0
Revisjon 7 500 7 500 15 000 15 000 15 000 15 000
Regnskap 10 000 10 000 20 000 20 000 50 000 50 000
Undervisningsmateriell 100 000 100 000 50 000 50 000 100 000 100 000
Lærermidler og materiell 100 000 100 000 150 000 150 000 250 000 250 000
Inventar og materiell til SFO 0 0 0
Telefon 12 500 12 500 25 000 25 000 25 000 25 000
Porto 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Skyssutgifter 10 000 10 000 20 000 20 000 30 000 30 000
Bilgodtgjørelse 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Reise/ Diett 0 10 000 10 000 10 000 10 000
Annen kostnadsgodtgjørelse 0 0 0 0 0
Markedsføring, annonsering 12 500 12 500 20 000 20 000 25 000 25 000
Forsikringspremie 25 000 25 000 5 000 5 000 50 000 50 000
Kontingenter 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Finans 0 0 0
Sum andre kostnader 513 500 0 513 500 732 000 0 782 000 1 210 000 0 1 210 000

Netto resultat -407 668 0 -407 668 206 785 0 156 785 355 425 0 355 425

Høst oppstartsår 1 hele driftsår - 2020 Fullt utbygget skole

Jfr friskoleloven § 6-2 (maksimalsats)
Forskrift friskoleloven § 10-1 (maksimalsats )



Angående budsjetter og regnskap for Ringerike M o ntessori

Regnskapet for 2017 er per jan uar 2018 ennå ikke ferdigstilt , og 2017 var vårt første
driftsår . V i ber om å f å ettersende regnskapet, samt et oppdatert budsjett for hele
skoledriften når vi har regnskapet for 2017 klart . Det vedlagte budsjettet er kun for den
fremtidige ungdomsskolevirksomheten.



Søknad omr Endring av tilbud,
årstrinn og /eller elevtall ved
god kjent frittstående g ru n nskole
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i

Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes.

Postadresse: Aklangveien 2

Postnummer: 3519
Poststed: HøNEFOSS

Telefonnummer: 93443861
E-post: bernt.gran@gmail.com
Nettside : http ://ringerikemontessori. no Dokid:

18017468
(16/2801-5)
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Skoleanlegg

Skoleanlegg

Dersom skolen søker om utvidelse, må det kort redegjøres for skolens planer for skoleanlegg.
Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av
fylkesmannen for det antallet elever og tilbud det søkes om.

De samme aksjonærene bak Ringerike Montessori AS eier også eiendomsselskapet Stranden skole
eiendom AS. Dette selskapet eier den tidligere kommunale barneskolen Stranden skole i Ringerike.
Eiendomsselskapet leier i dag ut skolen til Ringerike Montessori AS, og det er fortsatt ledig areal i

skolebygningene for å etablere ungdomsskole. Stranden skole ble lagt ned sommeren2O!4, og har
stått tom frem til Ringerike Montessori åpnet høsten 2OI7 med 39 elever. Skolen var før den ble
nedlagt godkjent som undervisningslokale av Buskerud fylkeskommune, og fremstår i dag i god
stand uten større behov for utbedringer og oppgraderinger. Bygningsmassen er fra starten av
1980-tallet, og har i tillegg en eldre skolebygning fra 1865. Totalt bygningsareal inkludert den
gamle skolebygningen er på ca 15OO m2. Da inngår også gymsal, samt at garderober og noen
tilliggende rom utgjør et tilfluktsrom. Skolen har per i dag seks klasserom, itillegg til flere egne
rom for håndarbeid, sløyd, samt kontorer for helsetjenester. For ungdomsskole har vi satt av tre
aktívitets-/klasserom, samt at vi ser for oss i nær fremtid å pusse opp den gamle skolebygningen
for å utvide kapasiteten ytterligere. Tomten er på 1S.SO0 m2, og består av opparbeidet areal med
to fotball-/ishockey-/håndball-/basket-baner, lekeapparater og grøntarealer. I umiddelbar nærhet
av skolen lett tilgjengelige utmarksressurser i form av skogsområder i Hollheia, store
landbruksarealer og lett tilgang til våtmarksområder og Tyrifjorden, som til sammen kan gi både
lek og læring verdifulle tilleggselementer. I tillegg er det parkeringsplasser samt godkjent offentlig
busslomme like utenfor skolen, som ligger sentralt til i Ringerike kommune ved riksvei 35. Vi skal
ha tilsyn fra Ringerike kommune på miljørettet helsevern i løpet av de kommende ukene.
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Utdanningens innhold
Skolens grunnlag

Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter.

b. anerkjent pedagogisk retning

For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner.

Skoler som skal følge <Læreplanen for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10
skoleår>> må sende inn en bekreftelse fra Norsk Montessoriforbund som dokumenterer at skolen får
bruke denne læreplanen.

Det stilles krav om at minst 50 o/o âv skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i

den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:

<<Læreplanen for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleåp>

Vedlegg

1. Bekreftelse Udir Ringerike Montessori.pdf (lastet opp: 30.01.2018 20.58.28)

For søknader om særsk¡lt tilrettelagt opplæring for
funksjonshemmede

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her:

Skolens læreplan

Skolen skal følge en alternat¡v læreplan som er godkjent av
Utda n n ingsd i rektoratet

Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent.

<<Læreplanen for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår>>

Skolens u ndervisningsspråk

Språk:
./ Norsk
! Samisk
tr
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Vurderingsform

Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til
friskoleloven

Elevtall - Grunnskole

Elevtall grunnskole

Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker
godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for.

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever ogleller årstrinn den vil utvide
med.

Fra skoleår: Høsten 2019
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Redegjørelse for elevtall

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole).

For skoler som søker om å gi opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ber vi om en
redegjørelse for arbeidslivets behov og muligheten for at opplæringen kan sluttføres i praksis.

Vedlegg

1. Redegjørelse elevtall.docx (lastet opp: 30.01.2018 20.59.57)

Økonom¡ og annen virksomhet
Budsjett og regnskap grunnskole

Dersom skolen søker om utvidelse av elevtall, eller nye årstrinn, må skolen laste opp følgende

budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd
skole, dvs. et helt skoleår for skolens totale elevtall ogleller nye årstrinn. Se veileder og
budsjettmal.
regnskap for siste skoleår

Vedlegg

1. budsjett Ungdomsskole.xlsx.pdf (lastet opp : 30.01. 2OtB 2L.00.47)

Dersom skolen ønsker å dr¡ve annen virksomhet, må den søke særsk¡lt om dette under "Annet".

Annet

Dispensasjoner

Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven.a



Tilleggsopplysninger

Dersom skolen ønsker å tegge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her.

Vedlegg

1. Tilleggsopplysninger.pdf (lastet opp: 31.01.2OI8 07.28.43)



Søknad omr Endring av tilbud,
årstrinn og /eller elevtall ved
god kjent frittstående g ru n nskole
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i

Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes.

Postadresse: Aklangveien 2

Postnummer: 3519
Poststed: HøNEFOSS

Telefonnummer: 93443861
E-post: bernt.gran@gmail.com
Nettside : http ://ringerikemontessori. no Dokid:

18017468
(16/2801-5)
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Skoleanlegg

Skoleanlegg

Dersom skolen søker om utvidelse, må det kort redegjøres for skolens planer for skoleanlegg.
Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er godkjent av
fylkesmannen for det antallet elever og tilbud det søkes om.

De samme aksjonærene bak Ringerike Montessori AS eier også eiendomsselskapet Stranden skole
eiendom AS. Dette selskapet eier den tidligere kommunale barneskolen Stranden skole i Ringerike.
Eiendomsselskapet leier i dag ut skolen til Ringerike Montessori AS, og det er fortsatt ledig areal i

skolebygningene for å etablere ungdomsskole. Stranden skole ble lagt ned sommeren2O!4, og har
stått tom frem til Ringerike Montessori åpnet høsten 2OI7 med 39 elever. Skolen var før den ble
nedlagt godkjent som undervisningslokale av Buskerud fylkeskommune, og fremstår i dag i god
stand uten større behov for utbedringer og oppgraderinger. Bygningsmassen er fra starten av
1980-tallet, og har i tillegg en eldre skolebygning fra 1865. Totalt bygningsareal inkludert den
gamle skolebygningen er på ca 15OO m2. Da inngår også gymsal, samt at garderober og noen
tilliggende rom utgjør et tilfluktsrom. Skolen har per i dag seks klasserom, itillegg til flere egne
rom for håndarbeid, sløyd, samt kontorer for helsetjenester. For ungdomsskole har vi satt av tre
aktívitets-/klasserom, samt at vi ser for oss i nær fremtid å pusse opp den gamle skolebygningen
for å utvide kapasiteten ytterligere. Tomten er på 1S.SO0 m2, og består av opparbeidet areal med
to fotball-/ishockey-/håndball-/basket-baner, lekeapparater og grøntarealer. I umiddelbar nærhet
av skolen lett tilgjengelige utmarksressurser i form av skogsområder i Hollheia, store
landbruksarealer og lett tilgang til våtmarksområder og Tyrifjorden, som til sammen kan gi både
lek og læring verdifulle tilleggselementer. I tillegg er det parkeringsplasser samt godkjent offentlig
busslomme like utenfor skolen, som ligger sentralt til i Ringerike kommune ved riksvei 35. Vi skal
ha tilsyn fra Ringerike kommune på miljørettet helsevern i løpet av de kommende ukene.
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Utdanningens innhold
Skolens grunnlag

Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter.

b. anerkjent pedagogisk retning

For skoler som skal drive på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning, skal det være en
helhetlig sammenheng i skolens pedagogiske virksomhet. Opplæringen må bygge på et
sammenhengende idé- og verdigrunnlag synliggjort i skolens læreplaner.

Skoler som skal følge <Læreplanen for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10
skoleår>> må sende inn en bekreftelse fra Norsk Montessoriforbund som dokumenterer at skolen får
bruke denne læreplanen.

Det stilles krav om at minst 50 o/o âv skolens undervisningspersonale skal ha spesialkompetanse i

den alternative pedagogiske retningen skolen godkjennes for. Spesifiser pedagogisk retning her:

<<Læreplanen for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleåp>

Vedlegg

1. Bekreftelse Udir Ringerike Montessori.pdf (lastet opp: 30.01.2018 20.58.28)

For søknader om særsk¡lt tilrettelagt opplæring for
funksjonshemmede

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her:

Skolens læreplan

Skolen skal følge en alternat¡v læreplan som er godkjent av
Utda n n ingsd i rektoratet

Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent.

<<Læreplanen for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår>>

Skolens u ndervisningsspråk

Språk:
./ Norsk
! Samisk
tr
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Vurderingsform

Skolen skal følge kapittel 3 om individuell vurdering i forskrift til
friskoleloven

Elevtall - Grunnskole

Elevtall grunnskole

Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker
godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for.

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever ogleller årstrinn den vil utvide
med.

Fra skoleår: Høsten 2019
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Redegjørelse for elevtall

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole).

For skoler som søker om å gi opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram ber vi om en
redegjørelse for arbeidslivets behov og muligheten for at opplæringen kan sluttføres i praksis.

Vedlegg

1. Redegjørelse elevtall.docx (lastet opp: 30.01.2018 20.59.57)

Økonom¡ og annen virksomhet
Budsjett og regnskap grunnskole

Dersom skolen søker om utvidelse av elevtall, eller nye årstrinn, må skolen laste opp følgende

budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt utbygd
skole, dvs. et helt skoleår for skolens totale elevtall ogleller nye årstrinn. Se veileder og
budsjettmal.
regnskap for siste skoleår

Vedlegg

1. budsjett Ungdomsskole.xlsx.pdf (lastet opp : 30.01. 2OtB 2L.00.47)

Dersom skolen ønsker å dr¡ve annen virksomhet, må den søke særsk¡lt om dette under "Annet".

Annet

Dispensasjoner

Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven.a



Tilleggsopplysninger

Dersom skolen ønsker å tegge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her.

Vedlegg

1. Tilleggsopplysninger.pdf (lastet opp: 31.01.2OI8 07.28.43)
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4161-20  Arkiv: PLN 404  

 

Sak: 12/18 

 

Saksprotokoll - 0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs behandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. 0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas.  

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan  

 

3.Begrepet «punktfeste» skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.04.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4161-19  Arkiv: PLN 404  

 

Sak: 26/18 

 

Saksprotokoll - 0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas.  

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan  

 

3.Begrepet «punktfeste» skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 

«Begrepet «punktfeste» skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet». 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Braatens (SP) forslag til nytt pkt 3. ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4161-18   Arkiv: PLN 404  

 

 

0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas. 

 

1. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa og vil legge til rette for 36 nye tomter i områder, med 

kjøreveg til tomtene. Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i 

kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng 

og framkommelighet. Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn 

til offentlig ettersyn er vurdert og til dels innarbeidet. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

 

Beskrivelse 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er i 

tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter 

tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått 

å legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    

Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates fradeling av disse tomtene. 

 

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Tomter som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene.  



- 

 

Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 

bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc. utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrensen. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for å kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplanen for 

Ådalsfjella, ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten på 

reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på 

vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/ sommer 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 09.10.2017, sak 61/17. 
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Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det er lagt inn hensynsone i området hvor det er fare for utløpsområde for snøskred. 

 Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 2. Informasjonstavle og container i 

kryssområdet mellom fv 172 og Ringerudsetervegen skal flyttes ut av frisiktsonen på 

16 x 115 m. Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10m inn fra fv 172. 

  Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 3. Før det tillates fradeling på tomtene 1, 

2, 3, 4, 7, 8 og skal det gjennomføres vurdering fra en fag- ekspert om fare for 

snøskred. Dersom vurderingen tilsier at tiltak er nødvendig skal disse gjennomføres 

før fradelingen tillates på tomtene. 

 Supplering § 2.1 punkt 5. Utforming. Lengderetningen på ny bebyggelse skal følge 

høydekotene. Breddene på ny bebyggelse på tomtene 7, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 

32 og 34 skal ikke overstige 6 m.   

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.10.2017 – 27.11.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

 

 

Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

Kommuneoverlegen kommer med anbefalinger om at det innarbeides følgende punkt i 

detaljreguleringsplanen; 

- Veianlegg, fellesarealer, lekearealer og gangveier må ferdigstilles før først fritidsbolig 

er oppført. 

- Opparbeidelse av felles uteplass, lekeareal o.l. Lekeplass i området for tomt 1-27 og 

mellom tomt 6-22. 

- Etablering av turveier, gang- og sykkelvei til nærmeste friluftsområder, anbefales 

tidlig i utbyggingen.  
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 Forslagstillers kommentar: All infrastruktur kan ikke opparbeides før etablering av 

fritidsbebyggelse, dette medfører for store investeringer. Området er myrlendt og ikke 

så godt egnet for felles uteplass. I stedet foreslås tomt 6 endret til akebakke og felles 

uteareal. Det er ønskelig med etablering av turveier, men dette settes ikke som 

rekkefølgekrav. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

Vi mener at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og vi har 

følgelig ingen merknader til planen. 

 Forslagstillers kommentar: Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til orientering. 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

Deler av det aktuelle planområdet er bratt og utfordrende å planlegge med tanke på nye hytter 

og vei ned til de aktuelle hyttene. Det anbefales at hyttetomtene 28-36 med tilhørende veg blir 

tatt ut av planforslaget. Det er uheldig å åpne opp for hytter i dette landskapsområdet. 

Viser til Meld. St. nr 18 om friluftsliv, lovgrunnlag vedrørende hensyn til vassdrag, 

landskapskonvensjonen mv. Blant annet med tanke på bygging i bratt terreng. Mener det er et 

godt plangrep å punktfeste hyttene i kartet for å sikre god terrengtilpassing. Positivt med 

bestemmelser som begrenser høyden på pilarer og fyllinger. 

Det bør stilles krav i bestemmelsene om at det ikke er lov med oppføring av hytter i terreng 

som er brattere enn 1:4. I terreng mellom 1:4 – 1:6 bør det være krav om lengderetningen på 

hyttene skal følge høydekotene og at bredden på hyttene ikke skal overstige 6 meter. Dette for 

å redusere terrenginngrepet mest mulig.  

Fylkesmannen viser til at utredningen i forhold til skred i område med tomtene 1-4 og 7-9 

burde vært utredet som en del av detaljreguleringsplanen. Det er positivt med en bestemmelse 

ift dette, men bestemmelsen må suppleres med krav om tiltak ved eventuell fare for snøskred. 

Anbefaler også en egen hensynsone, fare for snøskred  

 Forslagstillers kommentar: Tomtene som er anbefalt å ta ut utgjør den beste delen av 

planen og det er vesentlig for tiltakshaver at denne opprettholdes i planen. Det er riktig 

at området er delvis bratt og krevende. Plassering av hyttene er gjort etter befaringer i 

terrenget. Det stilles krav til at lengderetninger på hyttene skal følge høydekotene. I 

tillegg er det fastsatt tomter hvor hyttene skal ha maksimal bredde i tråd med 

merknaden fra Fylkesmannen. Tomt 6 som er en av de bratteste tomtene tas ut og 

etableres som akebakke og felles uteplass.                                                                   

Det settes inn i bestemmelsene krav til tiltak dersom skredvurderingen tilsier det. Det 

er også lagt inn en hensynssone i revidert plankart. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 
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Statens vegvesen, datert 27.11.2017 

Adkomst til hyttene skal benytte Ringerudsetervegen som tar av fv. 172. Statens vegvesen 

mener at avkjøringen er for dårlig. Frisiktsonene skal være 6 x 115 meter. Det er plassert 

informasjonstavle og containere i frisiktsonen. Det bør ses på stigning og overvann inn mot 

vegen, samt at veien inn mot fylkesveg bør asfalteres. 

Statens vegvesen forutsetter at det blir lagt inn i rekkefølgebestemmelsene og at det skal lages 

en plan for utbedring av avkjørsel. Planen må godkjennes av Statens vegvesen. 

 Forslagstillers kommentar: Det foreslås en bestemmelse om at informasjonstavle og 

container som er etablert skal flyttes lengre inn i adkomstvegen før det gis tillatelse til 

tiltak på tomter i området. Det blir også et punkt hvor det står at det skal asfalteres 

minimum 10m fra fv 172 og inn til Ringerudsetervegen.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt delvis til følge og innarbeidet i det 

reviderte planforslaget. 

 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.  

 

 

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. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  
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Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunnen til de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser 

rådmannen at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. 

 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbjørrud på Vikerfjell. Ved at 

planen kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, 

styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Dette selv om det blir gitt faglige råd fra både Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen.  

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

vurdert og til dels innarbeidet. 

 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra ar plan & landskap as, datert 

23.02.2018 

6. Høringsuttalelser 

a. Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

b. Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

d. Statens vegvesen, datert 27.11.2017  

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Gunbjørrud snitt 

10.Gunbjørrud VA plan 

 

 

 Ringerike kommune, 06.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 

 



Utsn¡tt fra Ringerike kommune sine kartsider, kommunedelplaner - innhold

Ringerudseterveien

Veslefjell ll

Planområdet

Dokid:
1 6072649
(1 6t41 61 -1 )
Kart
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Reguleringsplan for Veslefjell ll. Øvre adkomst til Gunbjørrud er ikke lenger aktuell da det eikke er
område for fritidsbebyggelse i okommuneplanen så hØyt i terrenget.
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1. Bebyggelse og anlegg
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MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Gunbjørrud

RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING

TEGNFORKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

PBL § 12-6 Hensynssoner

PBL § 12-5 Arealformål
Linjesymboler

Punktsymboler

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Miljø- og arealforvaltning

2. GANGS B EHANDLING

PLAN ID:

0605_404

MÅLESTOKK: 1:1000 (A1)

Forslagstiller:
AR Plan & Landskap AS

Areal planområde=131.806 daa

Illustrasjon, ikke juridisk bindende
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud hyttefelt

Utarbeidet av Ringerike kommune/ konsulent, 11.09.2017
Sist revidert 2 7 .02.2018

1 .gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 09.10.2017
Høring og offentlig ettersyn i p e r i o d e n 1 2 . 1 0 . 1 7 – 2 7 . 1 1 . 1 7 .
2 .gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning
Formannskapet
Vedtatt av K ommunestyret

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 Endring av § 2.5 utforming vedrørende bredde og

møneretning. Endring av § 5.2, rekkefølgebestemmelser
for kryss mellom fv 172 og Ringerudsetervegen.

2 7 .02.2018 AR

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Fritidsbebyggelse, frittliggende, B FF
Om råde for drikkevannsforsyning, BVF
Avløpsanlegg, BAV

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Veg, felles, SKV

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift ,
Skogbruk, LSK
Friluftsformål , LF

Hensynssoner ( P B L § 1 1 - 8 , 1 2 - 6 )
F a r e s o n e r ; R a s o g s k r e d f a r e , H 3 1 0 _

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 - 14 i
plan - og bygningsloven § 12 - 7.
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§ 1 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Behandling av ubebygde arealer (9)
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås og skal så snart som mulig
bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes/ plantes.

§ 1.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fr edete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.

§ 1.3 Strømtilførsel (4)
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele - /tv - /datakommunikasjon, samt
vann - og avløpsledninger o.l. skal innenfor planområdet legges i bakken.

§ 1.4 Terrenginngrep
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn . Alle inngrep skal
derfor planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger
skal såes med stedegne arter.

§ 1.5 Vann og avløp
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før
vannforsyning og bortledning av avløpsvann er sikret. VA - plan for hytteområdet Gunbjørrud
(Sweco 0100/2017) skal legges til grunn for prosjektering av vann og avløpsledninger.

§ 2 Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Frittliggende fritidsbebyggelse , BFF 1 - 1 3

1. Arealbruk
I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg.

2. Grad av utnyttin g
Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt maks 170 kvm. Av dette kan
maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm brukes til p arkering og maksimum
120 kvm brukes i hytte/fritidsbolig .

3. Byggehøyde
Bebyggelsen skal ligge lavest m ulig i terrenget. Innenfor området tillates høyder for ramloft/
oppstu gu på tomtene 1 - 13, 15 - 24, 28, 29,30 og 32 med tillatt gesimshøyde inntil 4,4 og
mønehøyde inntil 6,3 m, alle høyder i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. For tomtene 14, 25, 26, 27, 31 og 33 - 36 tillates gesimshøyde inntil 3,6 m og
mønehøyde inntil 6,0 m. Alle høyder er i forhold til planert terrengs gjenno msnittsnivå rundt
bygningen.
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Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Takvinkelen på
oppstugudelen skal ikke overstige 25 grader. Det tillates takoppløft som ikke er høyere enn
møne for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og
matt fargevirkning. Blanke metallplates tillates ikke som taktekking i området.

4 . Punkt, plassering av hytte
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor
hyttas grunnmur. Mindre justeringer av plassering av hyttene, adkomstveger og
parkeringsplasser kan gjøres ved byggesøknaden dersom det dokumenteres at endringene gi r
minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. Byggegrense mot større veger er
vist på plankartet.

5 . Utforming
Bebyggelse kan planlegges med samtidsarkitektur såfremt bygningene harmonerer med
tilliggende bebyggelse som naturlig hører til samme gruppe.

Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/ eller
eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, stiluttrykk, vindussett ing og det landskap
og natur den inngår i.

Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser. Lyse farger og
kontrastfarger godkjennes ikke. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme
takform som hovedbygningen.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng.
Høyde på grunnmur/ pilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke overstige
0,8 m.
Lengderetningen på ny bebyggelse skal følge høydekotene. Bredden på ny bebyggelse på
tomtene 7, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 32 og 34 skal ikke overstige 6 m.
Kjeller/ underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring og
fyllin g. Fyllingen skal fortrinnsvis ikke overstige 1 m og skal i hovedsak ikke strekke seg mer
enn 3m fra yttervegg til fyllingsfot.

Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt. Det kan settes opp enkle
skigarder nær hyttene, øvrige gjerder tillates ikke.

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde.

6 Tomtedeling
Der tomtedeling ikke er illustrert på plankartet, eller der det er ønskelig med endringer i den
viste tomtedelingen, skal det være vedtatt tomtedelingsplan for et naturlig delområde før det
gis tillatelse til fradeling av enkelt tomter eller igangsetting a v tiltak, jfr. PBL § 28 - 1 nr.3.

Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til
matrikkelloven § 33 foretas mindre justeringer av grensene.
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§ 2 . 2 O mråde for drikkevannsforsyning, BVF 1 - 7
1. Forsyning
Vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser / fjell. Det skal dokumenteres at
vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann.
Plassering og utføring av brønner må foretas av fagkyndig personell og i tråd med VA - plan
for områd et (Sweco 0100/2017).

§ 2. 3 Avløpsanlegg , BAV 1 - 5
Det tillates lagt inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til
separate eller gruppevise renseanlegg beregnet for dette. Alle utslipp fra private avløpsanlegg
skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. Avsatte renseområder i VA - planene skal
brukes til fellesanlegg og/eller utslippssted (etterpolering) for renset avløpsvann fra
enkeltanlegg/små fellesanlegg. Enkeltanle gg kan godkjennes der det er mest hensiktsmessig.
Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett. Avløpsanlegg skal
oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven og plan - og
bygningsloven.
For hytter uten in nlagt vann, skal utslipp skje via en enkel filterkum og til en etterfølgende
utslippsgrøft tilrettelagt under terreng. Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av
fagkyndig personell og i tråd med VA - plan for området (Sweco 0100/2017).

§ 3 Samfer dselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3 .1 Veg og parkering , SKV 1 - 3

1. Adkomstvei, felles
Adkomstveger internt i byggeområdene er regulert med 8 m bredde. Tillatt opparbeidet
bredde er inntil 4,5 m inkl. skulder. Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som sokner
til dem. Rett til adkomst sikres i skjøte eller festekontrakt.
Ved bygging av vegene kan det gjøres mindre justeringer i forhold til plankartet.
Ved bygging av strekningen SKV 2 mellom tomt 27 og snuhammer i sør kan justerin gene
være inntil en vegbredde (8 m). Justeringen skal ikke medføre end ringer for tomter eller areal
for avløpsanlegg.
Veger innenfor området skal tåle 10 tonn akseltrykk.

2. Parkering
Parkeringslommer til ny og eksisterende bebyggelse kan etableres på egnede steder langs
adkomstvegen.

§ 4 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift

§ 4 .1 Skogbruk , LSK 1 - 6
Området skal brukes til jord - og skogbruksvirksomhet.
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Det er tillatt å gjøre nødvendige, enkle tiltak for å legge til rette for skiløyper og turstier som
vist på plankartet. Det kan legges ledningstraseer for vann/avløp og kabler gjennom
skogbruks om rådet.

Det tillates oppsetting av trafo i område for skogbruk på egnet plass etter avtale med lokal
energi leverandør.

§ 4 .2 Frilufts formål , LF 1 - 2
Vegetasjonen i området skal bevares.
Innenfor område tillates tilrettelegging for sitteplasser og grillplass.

§ 5 Rekkefølgebestemmelser

1. Krav til veger, vann - og avløpsordninger
Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsanlegg skal tekniske planer
for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terre nget
tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg.

2. Krav før tillatelse til tiltak
Før det kan gis tillatelse til tiltak på enkelttomter skal:
- området med fritidsbebyggelse være sikret hygienisk betryggende og tilstrekkelig
vannforsyning.
- det foreligge r en utslippstillatelse ( kan baseres på delområder) gitt på grunnlag av en
helhetlig vann - og avløpsplan for hele planområdet med innarbeided e vannforsyningstiltak
basert på hydrogeologiske undersøkelser og vurderinger samt eventuelt resipientundersøkelse
og sårbarhetsanalyse for eksisterende fritidsbebyggelse.
- informasjonstavle og container i kryssområdet mellom fv 172 og Ringerudsetervegen skal
flyttes ut av frisiktsona på 6 x 115 m , før det gis tillatelse til tiltak på tomtene i området .
- Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10m inn fra fv 172.

3 . Krav til vurdering av skredfare
Før det tillates fradeling på tomtene 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 9 skal det gjennomføres vurdering fra en fag -
ekspert om fare for snøskred. Dersom vurderingen tilsier at krav til tiltak er nødvendig skal disse
gjennomføres før fradelingen tillates på tomtene.

§ 6 Bestemmelser om utfyllende planer (plankrav)

§ 6.1 Situasjonsplan
Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan som bl.a. viser plassering
av bebyggelsen med høydeangivelse, veg/ parkering og terrengbearbeiding.
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§ 7 Hensynssoner
1. F a r e s o n e , r a s o g s k r e d , H 3 1 0 _ 1
Innenfor området skal det gjennomføres vurdering av snøskredfare i forhold til tomtene
1,2,3,4,7,8 og 9.



0605_ 404 Detaljregulering for fritidsbebyggelse Gunbjørrud
G nr 29 9 /1 , Ådal sfjella, Ringerike kommune, februar 2018
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1 INNLEDNING

1 a) Bakgrunn for og hensikt med planarbeid e ne
Planen e skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella.
Det er etterspørsel etter tomter i området og kommu n edelplanen har tilrettelagt for denne
muligheten.

1 b) Profil
Ådalsfjella er et «familieo mråde» med godt tilbud av turterreng og langrennsløyper . Sammen med
kort avstand fra sentrale deler av østlandsområdet gjør dette at områ det er attraktive arealer for
fritidsbebyggelse. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder s om allerede
er tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «senterområder» med utvidet tilbud til både
dagsturister og beboere. Området vil ha vegadkomst fra Ringerudsetra hvor det er etablert
fritidsbebyggelse samt et mindre skitrekk med kiosk mv. Økt bruk av området vil styrke
næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet , og i
kommunen.

1 c ) Eiendomsforhold , t iltakshaver/ konsulent
Planområdet omfatter gnr 299, bnr 1, hvor grunneier og tiltakshaver er Karin Bang.
Planen utarbeides av ar plan & landskap as ved Landskaps arkitekt Anne Ribberud

1 d ) Planprogram/ krav til konsekvensutredning
Område for fritidsbebyggelse er avsatt i kommunedelplan for Ådalsfjella og det foreslås kun mindre
justeringer av dette. Det er med bakgrunn i dette ikke krav til konsekvensutredning for planen.

Områdene ved
Tosseviksetra

O mrådene ved
Ringerudsetra

Veslefjell

Områder for
utbygging på
Gunbjørrud

Tosseviksetervegen

Ringerudsetervegen

Høgfjell
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2 PLANSTATUS

Området er i kommunedelplan for Ådalsfjella , vedtatt 30. 06. 2011, avsatt til byggeområder for
fritidsbebyggelse og LNF - område. Det foreslås enkelt e mindre justeringer av formålsgrensene i
kommuneplanen av hensyn til terreng og framkommelighet. Området er tidligere uregulert, men
grenser inntil reguleringsplan for Veslefjell II, vedtatt 1999, som har regulert inn to mulig e framtidig e
adkomst er til de tte området. det øvre adkomsten er ikke lenger aktuell da det ikke er avsatt arealer
for fritidsbebyggelse her i siste kommunedelplan.

Områdene ved Ringerudsetra er et etablert senter med et lite skitrekk og fritidsbebyggelsen
lokaliseres med dette i til knytning til et område med både bebyggelse og aktivitet.

Planforslaget følger i hovedsak rammene i kommunedelplanen, det er justeringer ihht detaljert
vurdering av terrenget i området.

Utsnitt fra Ringerike kommune sine kartsider, kommunedelplaner – innhold.

U tsnitt fra kommune delplan for Ådalsfjella, vedtatt 30. juni 2011.

Planområdet

Veslefjell II

Ringerudseterveien
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Kartutsnitt som v iser vedtatte planer i området og stiplet linje viser avgrensning av plan e n som nå
sendes til behandling.

Temaplaner, statlige retningslinje r
Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming innenfor
området.
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3 PL ANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON

2 a) Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdene ligger i Ringerike kommune , vest for Sperille n , sør for Ringerudsetra. Planområdet
omfatter ca 130 daa. Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor området, men eksisterende
fritidsbebyggelse nord for planområdet i Veslefjellområdene. Det er heller ikke eksisterende
fritidsbebyggelse andre steder på eiendommen fra tidligere.

2 b) Samferdsel og teknisk infrastruktur
Adkomst til områdene er foreslått fra Ringerudsetervegen. Vegen har god standard og krysset med
fylkesvegen er rustet opp i forbindelse med reguleringsplaner i dette området. Det er ing en
infrastruktur i området i dag.

2 c) Terrengforhold, landskap, vann og vassdrag og vegetasjon
Høydemessig strekker arealet seg fra ca 690 - 770 moh. Terrenget stiger jevnt og til tider bratt fra
Sperillen og fylkesvegen i øst opp forbi området til Høg fjell med 1000 m høyde som er det høyeste
punktet i søndre Ådalsfjella. Fritidsbebyggelse i områdene ved Ringerudsetra og Tosseviksetra lenger
nordover er lokalisert på flatere partier i terrenget. Utbyggingsarealene på Gunbjørrud følger de
flatere partien e sørover. Det er til dels flott utsikt over Sperillen fra området.

Det er i hovedsak barskog i området i dag med overvekt av gran og områder med bart fjell innimellom.
Skogsområdene er registrert med lav bonitet eller som uproduktiv skog.
Berggrunnen i området er granitt .

2 d) Miljøforhold, dyre og planteliv
Det er ikke registreringer i området på Direktorat for Naturforvaltning sin naturbase eller på artskart.

Flyfoto viser vegetasjonsstrukturen i området med
åpne myrpartier(brune områder) og sk ogkledte
arealer.
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PLANPROSESS

Planarbeidet ble påbegynt høsten 2011. Området ble befart og oppstartsmøte ble avholdt 10. april
2013. Planarbeidet ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom
fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5
år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til
behandling. Vår/ sommer 201 6 ble det endelig avklaringer i f orhold til kryss - spørsmålet og
planarbeidet ble gjenopptatt. N ytt oppstartsmøte ble ikke vurdert å være nødvendig . Det ble ikke
mottatt noe referat fra oppstartsmøtet fra Ringerike kommune.

Sweco bidrar med vurderinger av vann og avløp i dette planfors laget, og har laget et notat i forhold ti l
løsninger for dette området.

4 a) Kunngjøring
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet. Overordnede myndigheter, naboer og berørte er
varslet ved brev datert 06. juli 2016 , og annonse ble satt inn i Ring blad i oktober 2016 . Kopi av
varslingsm ateriale og kunngjøringsannonse herfra er vedlagt. Vi har ikke utklipp fra avisen.

4 b ) Innkomne merknader til kunngjøringen
Det er innkommet merknader til kunng jøringen Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i
Bus kerud .

Merknadene til p lanforslaget er samlet i et eget notat som er vedlagt planleveransen.
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5 PLANFORSLAGET

Planområdet omfatte r totalt i overkant 130 daa.
Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg ( PBL § 12 - 5,1): Frittliggende fritid sbebyggelse , B FF 1 - 13
Vannforsyning , BVF 1 - 7
Områder for rensing av avløpsvann , BAV 1 - 5

S amferdselsanlegg og tekn. i nfrastruktur ( PBL § 12 - 5,2): Veg og parkering, SKV 1 - 3

Landbruks - , natur - og friluftsområder, samt reindrift ( PBL § 12 - 5,5): Sk ogbruk , LSK 1 - 2
F riluftsområde , LF 1 - 2

Hensynssoner (PBL § 11 - 8, 12 - 6) ; Faresoner Ras og skred, H310_1

5 a) Bebyggelse og anlegg

Frittliggende fritidsbebyggelse
Det er totalt foreslått totalt 3 6 nye tomter i området . Etter offentlig ettersyn er tomt 6 er tatt ut etter
og erstattet med et felles grøntområde , slik at 35 tomter gjenstår. Områd et er til dels bratt østvendt,
med platåer på ulike nivåer i terreng et . Det er søkt å utnytte hyllene og de tørre partiene. Terrenget i
dette områ det er noe mer krevende enn arealene lenger nord hvor det er større partier med flatt
terreng.

Hoveddelen av tomtene er plas sert i samsvar med avgrensningen av byggeområde i kommunedelplan
for Ådalsfjella , med noen avvik: T omtene 1 - 3 er i sin helhet lag t vest for gjeldende avgrensning og
likedan del av tomtene 4 og 5. Adkomstvegen til tomtene 28 - 36 er lagt i en liten sving sør for
avgrensningen i kommunedelplanen for å oppnå best mulige stigningsforhold.
Til gjengjeld utelates andre deler innenfor bygge området. Kommunedelplaner utarbeides i en annen
målestokk og en finjustering av grensene er naturlig på reguleringsplannivå.

Tomtene 1 - 4 og 7 - 9 er lokalisert innenfor areal som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i NVE
Atlas. Det er derfor satt inn et fare områd e og et rekkefølgekrav til at vurdering av snøskredfare og
eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates utbygging på disse tomtene.

Det er særlig lagt vekt på terreng/ landskapsvirkning ved vurderingen. De aller fleste tomtene i
område t er lokalisert med svært god ryggdekning i terrenget og høyde på bebyggelsen vil ikke
me d føre negativ påvirkning på landskapsbildet. D et stilles for ø vrig i regulerings bestemmelsene krav
til utforming og materialvalg for bygningene. Etter offentlig etter syn er det satt inn krav om at
lengderetningen på ny bebyggelse skal følge høydekotene, og at ny bebyggelse på en del av tomtene
ikke skal overstige 6 m i bredden.

Byggegrense mot veg varierer mellom 2 og 4 m fra formålsgrense. Området er forholdsvis bra tt, og
hyllene som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil
bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt for
landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget , og for muligheten for uteplass etc utafor hyttene på
utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense på 2 m fra
formålsgrense. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18 ,20, 25, 27, 30 og 35.
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Støv og støy vurderes ikke å være te ma i dette området – vegene vil få svært lite trafikk.
For snøopplag så vurderes hensynet til terreng og landskap som mer vesentlig for området. Det er
bare enkelttomter dette gjelder og snøopplag vil kunne la seg løse i nærområdene.

Kommunedelplan fo r Ådalsfjella har som en retningslinje at tomtene b ør være minst 1,5 daa. I dette
området er tomtene mindre. Terrenget i
området er bratt med smale hyller. Det
er til dels forholdvis lange
vegstrekninger for å nå fram til
områdene som er egnet for bebyggel se,
og en bør utn ytte de arealene som er
egnet for bebyggelse bedre. Det er også
lite hensikt s messig at hyttetomtene
omfatter store deler av terreng som er
svært bratt og ikke kan brukes til noe.
Tomtestørrelsene er i all hovedsak over
1,2 daa, men noen un ntak ned imot 1
daa.

Grad av utnytting for bebyggelsen følger
bestemmelsene i kommunedelplan for
Ådalsfjella som ble vedtatt i
2011. Kommunedelplan for Ådalsfjella
åpner for at det kan tilrettelegges for
sam ti dsarkitektur i byggeområdene.

Foto fra områd et ved som er endret til felles
grøntareal. Det er fin utsikt sørover.
Området er benyttet til adkomst i
forbindelse med uttak av skog og er derfor
uten større vegetasjon.
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Foto fra adkomstvegen forbi tomt 25 med utsikt mo t området for tomtene 21 – 24.

5 b) Adkomst og parkering
Statens vegvesen har til kommunedelplanen stilt krav i forhold til vurdering av en mulig opprusting av
krysset ved E 16 på Ringmoen dersom det skal bygges ut sto re mengder fritidsbebyggelse i Ådalsf jella.
I denne forbindelse ble Vikerfjell F orum AS opprettet av grunneiere berørt av kommunedelplanen .
Forumet har jobbet med å avklare betingelsene rundt gjennomføring av rekkefølgebestemmelsen i
kommunedelplanen. Det er nå enighet om en rekkefølgebestemm else mellom Ringerike kommune og
Statens vegvesen og situasjonen rundt krysset er løst.

Krysset mellom fylkesvegen og Ringerudseter vegen er rustet opp og ny bomløsning er etablert.
Statens vegvesen har imidlertid merknad til dette kryssområdet til offentl ig ettersyn. Med bakgrunn i
merknaden er det satt inn bestemmelser som sikrer at frisiktsona skal ryddes dersom det er konflikt ift
denne samt at Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10 m inn fra vegkant fylkesveg.

Tilkomstveg fram til området omf attes av planer på Ringerud, gnr 298, bnr 1. A dkomstveger innenfor
plan området er regulert med 8 m bredde . Mindre adkomst veger kan bygges smalere enn regulerings -
bredden tilsier, men 8 m reguleringsbredde gir noe større slingringsmonn med hensyn til plas seringen.
Skråningsutslag er vist som illustrasjon i planen for å synliggjøre at vegtraseene i enkelte områder
medfører større terrenginngrep.

Adkomst veger til de første 2 6 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.
Adkomsten ned til p latået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt . Tomtene her nede har imidlertid en
fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt best mulig i terrenget
av hensyn båd e til terreng, l andskap og visuelle forhold samt oppa rbeidelseskostnader . Vegtraseen vil
medføre skjæring og fylling, men om rådet ligger godt skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord
og tilrettelegges for etablering av stedegen vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.
Det åpnes f or at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved opparbeidelse for i
kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal ikke berøre tomtegrenser
eller areal for avløpsanlegg. Lengdeprofil er fo r hovedadkomstvegene er vedlagt.

Tomt 22 Tomt 24 Tomt 23
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Foto viser avslutningen på dagens veg på Ringerud som er regulert videre til grense som mulig adkomst til
Gunbjørrud.

5 c) Terrengforhold, landskap og fjernvirkning
Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten rundt lands kapet og landskaps -
kvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Ådalsfjella har høy verdi både som landskaps - , og
naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd og urørt av andre
inngrep enn stier og løypetraseer. I randsona ru ndt fjellområdet er hyttebebyggelsen lokalisert.
Kommuneplanen i Ringerike har vurdert områdene og fastsatt at det ved ny utvikling skal bygges
videre på eksisterende utbygging s struktur, og området ved Gunbjørrud er gjennom dette definert som
et byggeområd e som kan utvikles. Dette er ramm ene for forvaltning av området. Den videre
detaljplanlegging skal så hensynet til landskapsmessige forhold, grøntstruktur, eventuelle
løypekorridorer mv. innenfor områdene foreslått til bebyggelse.

Området ved Gunbjørrud er en videreføring av etablerte områder for fritidsbebyggelse i lisida øst for
fjellpartiet ved Høgfjell. Arealene har til dels fantastisk utsikt over Sperillen. Området er imidlertid noe
mer bratt og mer utfordrende å utnytte enn arealene lenger nord.

Utsikt fra nedre del av området med søndre del av Sperillen og områdene videre sørover.
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Vegetasjonen i området er i hovedsak barskog. Skogen i området er nylig tynnet ut, men tilstrekkelig
vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. Vid ere hogst vil skje i samråd med
utbygging i området.

Foto fra tomtene på haugen (30 – 36) nordvestover. I etterkant av at bildet er tatt er det tynnet ut i skogen i
området.

All ny bebyggelse i området vil ha ryggdekning av lia i bakkant. Ny bebyggels e er lokalisert i noenlunde
tilsvarende høyde som bebyggelsen på tilliggende arealer i nord. For tomtene 31 - 36 er disse lokalisert
rundt en liten kolle. Beliggenheten i terrenget tilsier at ny bebyggelse heller ikke her vil bli
framtredende i det visuelle landskapsbildet. Lisida på østsida strekker seg høyt oppover og det er
svært begrenset innsyn til området. Det er også stilt krav til bevaring av vegetasjon på toppen av
kollen som avsettes til felles friområde.

Bebyggelsen vil med bakgrunn terrenget i o mrådet ikke medføre vesentlig negativ fjernvirkning. Det er
åpnet for bebyggelse med ramloft/ oppstugu i deler av området. Ingen av tomtene vurderes som
spesielt sårbare, men de mest utsatte er likevel ikke foreslått med tillatt oppstugu/ ramloft. Dette
gj elder for tomtene 14, 25,26 og 27 samt 31, 33, 34, 35 og 36.Forholdet er fastsatt gjennom
bestemmelsene.

Det vedlegges snitt som redegjør for terrenget gjennom hele området. Snittlinjene er valgt med
bakgrunn i de tomtene som vurderes å være mest utsatt.

Bebyggelsen er til dels foreslått noe tettere enn kommunedelplanen anbefaler. Området er imidlertid
omgitt av store arealer med skog og natur, noe som bidrar til at området fortsatt vil bære preg av å
være et naturlandskap.

Kommunedelplanen for Ådals fjella stiller krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av
utebelysning. Dette er et godt virkemiddel som bidrar til å redusere fjernvirkningen av området fra
dalen. Krav i reguleringsbestemmelsene til høyder, materialvalg og fargebruk bidrar til at bebyggelse
vil tilpasse seg landskapet på best mulig måte.

5 d) Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling
Området som er avsatt er begrenset i størrelse. Det er søkt å utnytte terrenget der det ligger til rette
for det, mens våte myrområder og bratte lisider nødvendigvis ikke kan tas i bruk til bebyggelse .
Disse bidrar til å gi området luft og rom. I og med at mulighetene for å etablere bebyggelse er noe
begrenset, og at det dermed foreslås litt tettere utnytting der det er egnet, er d et er viktig å ivareta
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deler av den eksisterende vegetasjonen i byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene.
Dette vil bidra til skjerming av de enkelte tomter og gi bedre bomiljø. Ny bebyggelse vil utgjøre et lite
areal i et stort område uten bebyg gelse eller andre tekniske inngrep. Det er med bakgrunn i dette
begrenset behov for grøntstrukturer internt i området.

5 e) Vann og vassdrag
Det er ikke vann eller vassdrag med vesentlig størrelse i området. Mindre bekkedrag finn es i grensa
mellom eiend ommene i nord, og i myrområdene vest for tomtene 27 - 36. I dette myrdraget er det
lokalisert et lite tjern med starr.

Utsikt fra området nordover Sperillen

5 f) Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet
Området er god t egnet til opphold og friluftsliv med fine tur o mråder både på godværsdager innover
fjellområdene og mellom de ulike hytteområdene.

D et kjøres gode ski løype nett oppe på knausen vest for området både nord over mot
Ringerud/ Tosseviksetra og Vikersetra og sør over mot områdene ved Flaskerudsetra. Det er tilknytning
til fjell - løypene opp på Høgfjell fra Ringerud og fra Flaskerudsetra. Ei tilførselsløype mot nordvest kan
knytte seg fint inn på løypenettet. Nettopp turmu ligheter er hovedattraksjonen i Ådalsfje lla og
årsaken til at folk ønsker å etablere seg med fritidsboliger her. Det viser seg også at folk i stor grad
benytter vegsystemet i nærområdet til turbruk. Det er en sykkelstiforbindelse fra
Ringerudseterområdet til Tossevikseterområdet, slik at en kan komme langt nordover på grusa sti/
veg.

Ved Ringerudsetra er det et lite skitrekk som gir aktivitetsmuligheter . Det er også baseplass for
paraglidere ute på Ringerudkollen. På Tosseviksetra er det kafe. Det er også mulighet for å ha båtplass
ved Sperille n for hytteeiere i området slik at sommeren kan ha flere aktivitetsmuligheter.
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Utsnitt fra Ringerike kommunes kartsider, rekreasjon. Skiløyper er vist med rød heltrukken linje, turveg
med stiplet svart linje.
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Kartet viser mulig tilkopling til s kiløypenettet (rød stipla linje).

Foto fra nedre del
av området
nordøstover mot
Ringerud - kollen.
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5 g) Biologisk mangfold , vilt, skog bruk
Området er vurdert etter opplysninger fra Ar tsdatabanken, D N sin naturbase , og artskart , NVE Atlas
samt MiS. Det er ingen registreringer på artsdatabanken i nær tilknytning til området.

Naturmangfoldloven
§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8 - 12 i loven legges til grunn ved utøving av
offentlig myndighet. I følge § 8 skal offe ntlige beslutninger så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand
samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karak ter og risiko for skade på
naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom
forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I denne
konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturb ase og Skog - og landskap samt øvrige
kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram andre opplysninger fra
kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle kvaliteter i forhold til
naturmangfold.

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for betydelig
skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig betydning ikke
berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at sak en i hovedsak skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp.

I følge § 9 i naturmangfoldloven (” føre - var ” - prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne k onkrete saken ligger det ikke inne
registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ” føre - var ” prinsippet vektlegges i liten
grad i denne saken.

§ 10 Samlet belastning. Kommune delplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området
og fastsatt aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i all hovedsak i overensstemmelse med
kommuneplanen og utnytter de arealene som ansees å være egne t i området – samtidig som det
ivaretar grøntkorridorer. I tilknytning til området er det store tilsvarende arealer som forblir urørt, og
som ikke er naturlig å bruke for beboere i fritidsboligene innenfor området. Med bakgrunn i at det
ikke er kjente true de arter eller naturtyper innenfor området samt at tilsvarende arealer bevares i
nærområdene i stort omfang vurderes skadeomfanget for naturmangfoldet å være lite. Den samlede
belastningen av utbyggingen vurderes å være l iten.

§ 11 omhandler kostnader ve d miljøforringelse. Planen tilsier at urørte arealer vil tas i bruk til
bebyggelse og infrastruktur. Det vurderes ikke å være behov for å fremskaffe mer kunnskap. Med
dette er det heller ikke behov for overvåking eller avbøtende tiltak.

§ 12 De miljømes sige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og tomteplasseringer er
gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta na tur og landskapsmessige forhold innenfor arealer
avsatt i kommunedelplanen, med små justeringer. Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene
i naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan.

Skogbruket i området har middels og lav bonitet, og utgjør en begrenset inntektskilde.
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5 h) Kulturminner og kulturmiljø
Området er registrert for kulturminner sommer 2012 , uten at det ble gjort funn . R apport fra
kulturminnemyndighetene er vedlagt.

Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell bestemmelse vedrørende funn av kulturminner
under anleggsarbeid.

5 i) Beredskapsmessige forhold, risiko og sårbarhet
Det er pla nlagt adkomst i rimelig nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i området
sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt.

Farekategori Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for s nø - eller steinskred Nei NVE atlas viser risiko fra snø skred
i deler av området ved tomtene
1 - 3 m - fl .

Er det fare for utglidning,
geoteknisk ustabilitet

Nei Lite sannsynlig

Er området utsatt for springflo/ flom i sjø/ vann
eller elv/ bekk ?

Nei

Er det radon i grunnen Forholdet til radon ivaretas av
TEK 10

Infrastruktur Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer (veg, jernbane, sjø/
elv, luft) utgjøre en risiko for området.

Nei

Vil utilsiktede hendelser s om kan inntreffe på
nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for
området?

- utslipp av giftige gasser/ væsker
- utslipp av eksplosjonsfarlige/

brennbare gasser/ væsker.

Nei
Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området?

- elektrisitet
- teletjenester
- vannforsyning
- renovasjon/ spillvann

Nei
Nei
Nei
Nei

Er det høyspentlinjer i området som utgjør fare
for magnetisk felt eller klatrefare i forbindelse
med master?

Nei Det e r ikke kraftlinjer i området.

E r det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende eller
kjørende innenfor området?

- til skole/ barnehage
- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.
- til forretning
- til busstopp

Nei
Nei
Nei

Uaktuelt
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Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige

anlegg?
- Har området utilstrekkelig

brannvannforsyning?
- Har området bare en mulig

adkomstrute for brannbil?

Nei

Ja

Brannvann kan hentes i lite tjern i
området.

Tidligere bruk Er området påvirket/ forurenset fra tidligere
v irksomheter?

- Gruver, åpne sjakter, steintipper
- Militære anlegg, fjellanlegg,

piggtrådsperringer etc.
- Industrivirksomhet, herunder

avfallsdeponering

Nei
Nei

Nei

Omgivelser Finnes det regulerte vannmagasiner i
nærheten med spesiell fare for usikker is ? Nei

Finnes det terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup) etc ?

Området er til dels bratt, både
opp til Veslefjell på vestsida og
øst for tomtene 31 - 36.

Ulovlig
virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger:
- Er tiltaket i seg selv et

sabo tasje/terrormål?
- Finnes det potensielle sabotasje/

terrormål i nærheten?

Nei

Nei

Det er lagt inn et
f a r e område o g
krav til videre
under søkelser før
det tillates
utbygging i
området som
omfattes av
skredfare,
tomtene 1 - 4 og
7 - 9.

Kartet viser risiko
for snøskred.
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5 j) Alternativ energi
Det er ikke strøm i området i dag. Men strøm kan fremføres fra V eslefjell området lenger nord. Det vil
oppfordres til bruk av alternative energikilder i området som varmepumpe eller bioenerg i. Det er
imidlertid ikke økonomisk gjennomførbart å anlegge fellesløsninger med bakgrunn i
terrengforholdene.

5 k) Sanitærteknisk standard
Foreslåtte felles områder for vannforsyning og mulige områder for rensing av avløpsvann er vist på
plankartet. En rapport som redegjør for framtidige løsninger for vann og avløp i området er vedlagt
planen.

5 l) Renovasjon
Området omfattes av ordning ved Hadeland og Ringerike avfallsselskap. Containere er plassert ved
avkjørsel fra hovedvegen nede i Ådalen og o mfattes ikke av planforslaget. Brøyting av plassen blir gjort
av grunneier og bekostes gjennom årskort knytta til atkomstvegen for hytteeiere.

5 m) Universell utforming
Det er et krav i dag at det ved planlegging skal tas hensyn til universell utforming . Terrengmessig er
ikke dette et område som naturlig peker seg ut for tilrettelegging for universell utforming. Det er
likevel avmerket enkelte tomter i området som har flatere terreng og er lokalisert i tilknytning til
vegstrekninger med noe mindre stigni ng. Tomtene er avmerket på plankartet, men det er ikke stilt
krav til dette i reguleringsbestemmelsene.
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6 VIRKNINGER AV PLANEN

Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune som kan
dra nytte a v denne type n æringsvirksomhet . Kommunen har i seinere tid vært utsatt for nedleg ging av
arbeidsplasser. Denne t ype virksomhet kan bidra til økt sysselsetting i bygda, men også i kommunen
totalt sett. Håndverkere, byggevareforretninger og generelt næringsliv i bygda kan dra nytte av økt
utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo - området gir et unikt ut gangspunkt i denne
sammenhengen, og er hovedårsaken til områdets popularitet. Det er en kontinuerlig etterspørsel etter
tomter i området.

Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en styrking av n æringsgrunnlaget på e iendommen og
for lokalsamfunnet/ kommunen.

Nytt område for fritidsbebyggelse vil medføre økning av trafikk i og til området. Trafikken er imidler tid
svært liten og knyttet til hovedvegen og vil ha beg renset påvirkning for øvrig bebyggelse .

For landskap og miljø utover trafikkspørsmålet er endringene av lokal karakter med betydning for
nærområdet.



Merknader til 404 Detaljregulering – Gunbjørrud, offentlig ettersyn

Fra: Merknad: Kommentar:

Ringerike kommune ,
Miljørettet
helsevern

1. Ferdigstillelse av veger, fellesarealer
mv.

2. Felles uteplass og lekeplass må
opparbeides sentralt i gang avstand fra
tomtene. Forslag om felles uteplass
mellom tomt 6 og 22.

3. Etablering av turveier og gang og
sykkelveg tidlig i utbyggingen.

4. Positivt med universell utforming.

5. System for vannforsyning, avløps -
rensing og avfalls håndtering må
etableres i tråd med regler og
retningslinjer.

All infrastruktur kan ikke
opparbeides før etablering av
fritidsbebyggelse, dette med -
fører for store investeringer.

Området er myrlendt og ikke så
godt egnet for felles uteplass. I
stedet foreslås tom t 6 endret til
akebakke og felles uteareal.

D ette er ønskelig for
tiltakshaver. Det foreslås
imidlertid ikke rekkefølgekrav til
dette.

Fylkesmannen i
Buskerud

Viser til at området er bratt og
krevende. Viser til Meld. St. nr 18 om
Friluftsliv, l ovgrunnlag vedrørende
hensyn til vassdrag, landskaps -
konvensjonen mv. Blant annet med
tanke på bygging i bratt terreng. Mener
det er et godt plangrep å punktfeste
hyttene i kartet for å sikre god terreng -
tilpassing. Positivt med bestemmelser
som begrenser høyden på pilarer og
fyllinger. Anbefaler at det stilles krav til
at hytter ikke kan plasseres i terreng
brattere enn 1:4, og at det er krav til at
lengderetningen på bebyggelse skal
følge kotene i terreng mellom 1:4 og
1:6.

Mener med bakgrunn i landskap s -
forholdene at de foreslåtte tomtene 28
– 36 med tilhørende adkomstveg bør
tas ut av planforslaget.

Har ingen spesielle merknader ift
naturmangfoldloven.

Det er riktig at området er
delvis bratt og krevende.
Plassering av hyttene er gjort
etter flere befaringer i
terrenget.

Det stilles krav til at
lengderetningen på hyttene skal
følge høydekotene. I tillegg er
det fastsatt tomter hvor hyttene
skal ha maksimal bredde i tråd
med merknaden fra
fylkesmannen. Tomt 6 som er
en av de bratteste tomtene tas
ut og etableres som akebakk e
og felles uteplass.

Dette området utgjør den beste
delen av planen og det er
vesentlig for tiltakshaver at
denne opprettholdes i planen.



Forutsetter at kommunen som lokal
forurensningsmyndighet følger opp i
forhold til vannforvaltningsplaner for
området. Resipienten som velges må
ikke forringe tilstanden som følge av
utslippene eller gjøre det vanskelig å
oppnå miljømålene i den regionale
v annforvaltningsplanen.

Fylkesmannen viser til at utredning i
forhold til skred i området med
tomtene 1 - 4 og 7 - 9 burde vært utredet
som del av detaljreguleringsplanen. Det
er positivt med en bestemmelse ift
dette, men bestemmelsen må suppleres
med krav om tiltak ved eventuell fare
for snøskred. Anbefaler også en egen
hensynssone, fare for snøskred.

Dette ivaretas gjennom
utslippstillatelse.

Det settes inn i bestemmelsene
krav til tiltak dersom
skred vurderingene tilsier det.

Buskerud
Fylkeskommune

Ingen merknader til forslaget

Statens vegvesen Synes avkjøringen fra hovedvegen er for
dårlig. Frisiktsonen skal være 6 x 115 m
og container og informasjonstavle er
satt opp i denne sona. Det må sees på
overvannet og stigningen inn mot
vegen, asfaltering bør vurderes på
Ringerudsetervegen inn mot fylkes -
vegen. Forutsetter at kommunen
innarbeider en rekkefølgebestemmelse
som omfatter d isse forholdene og at
det skal lages en plan for utbedring av
avkjørselen. Planen skal godkjennes av
statens vegvesen.

Det foreslås en bestemmelse
om at informasjonstavle (og
evnt. container) som er etablert
skal flyttes lenger inn i
adkomstvegen før det gis
tillatelse til tiltak på tomter i
området.

D et er også satt krav til
as f a ltering minimum 10 m inn
fra veg kant på f v 172.

Kong sb erg 2 3.02.2018



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

14.11.2017 

 

Vår ref.: 2016/4161 

  

Uttalelse til reguleringsplan 404  Detaljregulering - Gunbjørrud 

  

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes internettside 12.10.2017, saksframlegg 

og saksprotokoll, Sak 61/17 i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, 9.10.2017.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som kan virke inn på folks helse. Disse 

kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelselovens § 8. 

 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har følgende kommentarer til reguleringsplan-

forslaget: 

1. Veianlegg, fellesarealer, lekearealer og gangveier må ferdigstilles før oppføring av første 

fritidsbolig, slik at de første innflytterne kan ferdes trygt i området.   

 

2. Felles uteplass, lekeplasser o.l. må opparbeides sentralt i gangavstand fra tomene slik at 

alle har en reell mulighet for å benytte disse. Felles uteplasser må etableres for området 

for tomt 1 – 27, f.eks. mellom tomt 6 og 22.  

 

3. Etablering av turveier, gang- og sykkelvei ut til nærmeste friluftsområder anbefales 

etablert tidlig i utbyggingen. 

 

4. Det er positivt at forslagsstiller har vurdert å avsette noen tomter som kan utformes 

universelt. Universell utforming av enkelte tomter og atkomst til felles uteoppholdsarealer 

må fastsettes i reguleringsplanen.  

 

5. System for vannforsyning, avløpsrensing og avfallshåndtering må ikke  etableres i 

samsvar med eksisterende regelverk for området.    

 

 

 



Konklusjon 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern anser at forslag til detaljreguleringsplan nr. 404 

Gunbjørrud kan med nevnte anbefalinger, oppfylle Folkehelselovens bestemmelser en 

tilfredsstillende god måte.  

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf. 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

PlanlD 4O4 - Gunbjørrud - gnr 299 bnr 1 - Ringerike kommune -

detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturm¡nner

Vi viser til brev av t2. oktober 2OL7 der planforslag for Gunbjørrud i Ringerike kommune legges ut
til offentlig ettersyn, jf. Pbl. 512-10. Høringsfrist er satt til 27. november 2017.

Buskerud fylkeskommune gir med dette en kulturminnefaglíg uttalelse til planforslaget. Viviser
også til vår tidligere uttalelse i saken, datert 26. august 2016.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger vest for innsjøen Sperillen og er ikke bebygd. Nord for planområdet finnes det
eksisterende fritidsbebyggelse i Veslefjel l-områdene.

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med 36 nye hyttetomter.
Planforslaget er i tråd med kommunedelplanen for Adalsf.¡ella. Det planlagte hyttetomtene víl
være tilkn¡tet den eksisterende fritidsbebyggelsen.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Vi mener planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og vi har
følgelig ingen merknader til planen.

BYGNINGSVERN

Vi har tidligere uttalt at vi ikke kjenner til nyere tids kulturminner innenfor planområdet eller i

umiddelbar nærhet, som vil bli berørt av planen. Vi anbefalte kommunen om å sette krav til nye
tiltak for å sikre god tilpasning til de bygde og naturgitte omgivelsene. Vi konstaterer at
kommunen har utarbeidet bestemmelser i planforslaget for å sikre god tilpasning til omgivelsene
Vi har følgelig ingen flere merknader til planforlaget.
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postad resse:

Postboks 3563

NO-3007 Drammen
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postmottak@ bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.L3523

Foretaksregisteret
NO 964 951 373



Med verurlig hilsen

Turid Kolstadløkken

fylkeskonservator

Fylkesmannen i Buskerud

Statens vegvesen Region Sør

Lars Hovland

rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten slgndtur

Saksbehøndlere: Tora Flovik Aune (bygningsvern), Lors Hovland (arkeologi)

Postboks 1604
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Vår dato: 22.11.2017 
Vår referanse: 2016/4738 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 16/4161-9 
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 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Gunbjørrud hyttefelt 
 

Ringerike kommune har sendt over forslag til detaljregulering for Gunbjørrud ved 
Ådalsfjella hvor det skal tilrettelegges for nye hytter. Fylkesmannen viser til nasjonale 
føringer for planlegging av fritidsbebyggelse hvor hensyn til landskap er spesielt 
vektlagt. Deler av det aktuelle området er bratt og utfordrende å planlegge med tanke 
på nye hytter. Vi anbefaler derfor at hyttetomtene 28-36 med tilhørende veg blir tatt ut 
av planforslaget. Hyttene er i dette området foreslått på en markert kolle i landskapet 
og adkomstvei er lagt i kanten og delvis i et myrdrag. Utbygging i dette området vil 
medføre store terrenginngrep og eksponert bebyggelse. Videre anbefaler vi 
presiseringer i bestemmelsene for å sikre en bebyggelse som ivaretar landskapet mest 
mulig og som medfører mindre terrenginngrep. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 12 oktober 2017 hvor ovennevnte planforslag et utlagt til offentlig 
ettersyn. 
 
Planforslaget omfatter et areal på ca 130 dekar ved Ådalsfjella i et område som per i dag er 
ubebygd. Området grenser til et hyttefelt i nord. Det er foreslått i alt 36 nye hytter innenfor 
området. 
 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommunedelplanen hvor området er avsatt til 
fritidsbebyggelse.  
 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen har i brev av 29. august 2016 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til landskap, friluftsliv, naturmangfold og 
samfunnssikkerhet og beredskap ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Når det gjelder landskapstilpasning kan det se ut til at deler av området er bratt og krevende. 
Det aktuelle området ligger på en hylle i landskapet på ca. 700 moh. hvor terrenget stiger bratt 
mot vest og opp til Veslefjell på ca 800 moh. og videre opp til Høgfjell på 1000 moh. 
 
Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, 
hvor det er en arealpolitisk føring at det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for 
fritidsboliger, der fritidsboliger lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, 
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landskap, estetikk, energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der 
landskapsanalyser danner grunnlag for planene. Videre er det viktig at vassdrag skal forvaltes 
gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og 
vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs 
vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne 
interesser. 
 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004 og 
veilederen fra Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) om planlegging av 
fritidsbebyggelse T-1450. 
 
Her går det blant annet frem at nye hytter ikke bør plasseres i terreng brattere enn 1:4. Terreng 
mellom 1:4 – 1:6 bør bare bygges ut med bygninger som tar spesielle hensyn til 
terrengtilpasning. Bakgrunnen for disse føringene er at hytter som oppføres i sterkt skrånende 
terreng vil medføre store terrenginngrep.  
 
Vi mener det er et godt planmessig grep å punktfeste hyttene i kartet for å sikre en god 
terrengtilpasning ved plassering av hyttene. Vi forutsetter at plasseringen er basert på befaring 
i området. Videre mener vi det er positivt at det også er tatt inn bestemmelser som begrenser 
høyden på pilarer og fyllinger. Vi vil likevel anbefale at det også blir stilt krav i 
bestemmelsene om at det ikke er lov med oppføring av hytter i terreng som er brattere enn 
1:4. I terreng mellom 1:4 – 1:6 bør det være krav om at lengderetningen på hyttene skal følge 
høydekotene og at bredden på hyttene ikke skal overstige 6 meter. Dette for å redusere 
terrenginngrepene mest mulig.  
 
Når det gjelder hensynet til viktige landskapsverdier er det først og fremst den østlige delen 
av planforslaget som vi mener vil få størst uheldige virkninger for landskapet i området. 
Området i vest er også svært bratt, men området i øst omfatter blant annet en markert kolle i 
landskapet som er foreslått bygd ned med seks hytter. Videre er det foreslått tre tomter som 
blir liggende på brinken mot et juv. Noen av tomtene har også en høydeforskjell på hele10 
meter. Videre er deler av adkomstveien, som er ca 450 meter lang målt fra tomt 27, plassert i 
kanten og delvis i en myr. Tomtene vil bli eksponerte og sammen med tilhørende vei medføre 
store terrenginngrep. 
 
Vi viser til ovennevnte nasjonale føringer for planlegging av fritidsbebyggelse hvor det 
blant annet er vektlagt viktigheten av å ivareta viktige kvaliteter i landskapet. Med dette 
som bakgrunn fraråder vi de foreslåtte hyttetomtene 28-36 med tilhørende adkomstvei. 
Fylkesmannen mener det er uheldig å åpne opp for hytter i dette landskapsområdet. 
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturty-
per eller sårbare arter. Vi har ingen spesielle merknader til dette. 
 
I planbeskrivelsen er det lagt ved en utredning om hvordan vann- og avløpssituasjonen i 
området tenkes løst. For dette hytteområdet er det kommunen som er forurensnings-
myndighet. Vi viser i den sammenheng til forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) § 4 hvor det går frem at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og minst god kjemisk tilstand.  
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Vannforskriften er fulgt opp gjennom regional plan for vannregion Vest-Viken. Den regionale 
vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. 
 
Etter vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en vannforekomst som ikke 
vil nå miljømålet om god tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er 
oppfylt. Fylkesmannen forutsetter at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger 
dette opp og at resipienten som velges ikke forringer tilstanden som følge av utslippene eller 
gjør det vanskelig å oppnå miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. Dette er 
forhold som må kunne dokumenteres gjennom overvåking av resipientene. 
 
I risiko- og sårbarhetsanalysen går det frem at noen av de foreslåtte tomtene ligger innenfor et 
område hvor det er risiko for snøras. Denne kunnskapen er hentet fra NVE Atlas hvor 
potensielle områder er vist etter en datomodell hvor spesielt helning i terreng er avgjørende. 
Videre undersøkelser av området vil kunne avkrefte eller bekrefte om det er en reell fare for 
snøskred i området. I planforslaget er området vist med en bestemmelsesgrense som omfatter 
tomtene 1-4 og 7-9 hvor det er krav om undersøkelser før tomtene kan benyttes. 
 
Fylkesmannen vil vise til at denne informasjonen burde vært utredet som en del av 
detaljreguleringen for å kunne ta stilling til om disse tomtene kan benyttes til 
fritidsbebyggelse eller ikke. Vi mener det er bra at det er foreslått en bestemmelse om at dette 
skal utredes, men det er også viktig at bestemmelsen blir supplert med krav om tiltak ved 
eventuell fare for snøskred slik at kravene til sikkerhet mot skred i TEK-17 blir oppfylt. Vi 
anbefaler også at området vises med egen hensynssone – fare for snøskred. 
 
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller vesentlige 
regionale interesser tilknyttet våre ansvarsområder.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Reguleringsplan for Gunbjørrud - høring og offentlig ettersyn

Vi har mottatt overnevnte plan. Hensikten med planen er å legge til rette for 36 hytter i

Ådalsfjella. Fritidsbebyggelsen skal ligge inntil eksisterende fritidsbebyggelse og er i tråd

med vedtatte kommunedelplan for.

Adkomsten til hyttene skal benytte Ri ngerudsetervegen som tar av fv . 1 72 ved Gunbjørrud.

Vi har fått opplyst fra kommunen og konsulent at det er gjort utbedringer i 2003. Vi synes

fortsatt avkjøringen er for dårlig. Det er satt opp en stor informasjonstavle og en cointainer i

f risiktsonen. F riksikt sonen skal være 6 x 1 1 5 meter. D et må sees på stigningen og

overvannet inn mot vegen . Det b ør vurderes å asfal ter e R i ngerudsetervegen inn mot

fylkes vegen.

Vi forutsetter at det blir tatt inn i rekke følgebestemmelsene og at det skal lages en plan for

utbedring av avkjørselen. Planen må godkjennes av oss.

Vi setter vår lit til at kommunen innarbeider dette i reguleringsplanen.

Vegavdelingen Buskerud

Med hilsen

Anders Hagerup

seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4161-7   Arkiv: PLN 0605_404  

 

 

0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud 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. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er i 

tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter 

tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått å 

legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

 

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    

Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates utbygging av disse tomtene. 

 

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Tomter som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene.  

 

Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 
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bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrense. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for i kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. Det aktuelle området er merket som 

SKV a i plankartet. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplanen for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten på 

reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på 

vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/sommer 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss- spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Men det eksisterer fritidsbebyggelse 

nord for planområdet i Veslefjellområdene.  

 

For å komme til planområdet er det foreslått å bruke Ringerudsetervegen. Vegen har god 

standard og krysset ved fylkesvegen er rustet opp i forbindelse med reguleringsplaner i 

området. Det er ikke opparbeidet noe infrastruktur i planområdet i dag. 

 

Planområdet ligger på ca 690-770 moh. Det er hovedsak barskog i område med overvekt av 

gran. Skogsområdene er registrert med lav bonitet eller som uproduktiv skog. Innimellom kan 

man finne bart fjell. Berggrunnen er granitt.  

 

I naturbase og artskart finner man ikke noe registrering i forhold til miljøforhold, dyre- og 

planteliv. 
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Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra ar plan & landskap as ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud, 

20.03.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1.gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Oversiktskart, snitt 

- VA plan 

- Lengdeprofiler 

- Tverrprofiler 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tiltakshaver for planen er grunneier Karin 

Berg. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap as ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

Planområdet er i denne kommunedelplanen regulert til fremtidig fritidsbebyggelse og LNFR-

områder.  

 

Maksimal utnyttelsesgrad begrenses i BYA er total 170 m². Av dette kan maksimum 20 m² 

brukes til uthus, maksimum 30 m² brukes til parkering og maksimum 120 m² brukes til 

hytte/fritidsbolig.  

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområdene. Det tillates etablert både svartvann- og 

gråvannutslipp såfremt utslippet er i samsvar med gjeldene lovverk. Det kreves egne søknader 

for hvert utslipp. Plassering av avløpsanlegg bør i hovedsak skje på terrengets premisser, slik at 

sprenging i fjell i størst mulig grad unngås. 

 

Ved plassering av bygninger, interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas 

hensyn til terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep 

unngås. Naturlig terreng og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved 

regulering av et område skal det tas hensyn til myrområder, koller og andre naturområder som 

er visuelt utsatt eller utgjør viktige elementer i naturlandskapet.  

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr 299, bnr 1. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ar plan og landskap as varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 06.07.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i oktober 
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2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 07.07.2016 

Planleggingen må ta hensyn til landskap og natur. Viser til den europeiske 

landskapskonvensjonen og til T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse. Randsoner langs 

vassdrag er artsrike og bevaringsverdige og et tilstrekkelig grøntbelte langs vassdraget må 

innreguleres.  

Det må redegjøres for forhold til naturmangfoldloven. 

Planleggingen bør tilrettelegge for alternative oppvarmingsmåter, f.eks. varmepumpe eller 

bioenergi.  

Forhold knyttet til risiko og sårbarhet må vurderes, det vises til veileder knyttet til bl.a. skred. 

Det anbefales at videre planlegging vektlegger prinsippene om universell utforming. 

 Forslagstillers kommentar: Hensyn til landskapet blir redegjort i planbeskrivelsen. Det 

er kun mindre bekkefar innenfor planområdet. Naturmangfoldloven blir beskrevet i 

planbeskrivelsen. Det vil anbefales varmepumpe. Ift aktsomhetsområde for skred er det 

satt inn rekkefølgekrav til vurdering. Området har store høydeforskjeller og begrenset 

egnethet ift tilgjengelighetskrav. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Buskerud fylkeskommune, 26.08.2016  

Området ble registrert i forhold til kulturminner i 2013, og det ble ikke gjort funn i området. 

Bestemmelse knyttet til varsling må settes inn. 

Det er ikke kjente kulturminner fra nyere tid innenfor området- men det anbefales å sette krav 

til nye tiltak for å sikre god tilpassing til omgivelsene. 

 Forslagstillers kommentar: Varsling har blitt satt inn i bestemmelsene. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

Varsel om innsigelse 

Det er ikke varslet innsigelser ved planoppstart. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.  

 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning 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 
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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. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad 

06.07.2016, med høringsfrist 01.09.2016. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 
 
Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Det er foreslått å legge til rette for 36 nye hyttetomter ved Gunbjørrud.  Planens avgrensning 

er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre 

justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet. På plankartet er det vist 

hvor hytta skal ligge på eiendommen. Dette er fornuftig i forhold til terrengforholdet og at 

hyttene skygger minst mulig grad for hverandre, samt minske fjernvirkningen. Et annet tiltak 

som reduserer fjernvirkninger noe, er krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av 

utebelysning.  

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette virker fornuftig siden området er forholdsvis bratt, 

og hyllene som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å ha 4 meter byggegrense på hele 

felte, kan dette medføre at hyttene blir lagt ut på hyllene, som vil være negativt for 

landskapsvirkningnen. De tomtene som har behov etter disse kriteriene har byggegrense på 2 

meter. 

 

Enkelte av tomtene åpnes det for oppstugu hvor takvinkelen på oppstugudelen ikke skal 

overstige 25 grader.    

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg ovenstående og kommentarer. 

Omfanget er beskjedent. 

 

Infrastruktur 

Aktuelle tema er: Vann og avløp, adkomst, parkering, privat veg, kommunal veg, og offentlig 

vegforbindelse. 

 

 

Naturmangfold 

§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8- 1 2 i loven legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig 
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bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og 

økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger. 

 

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom 

forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I 

denne konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog- og landskaps 

amt øvrige kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram andre 

opplysninger fra kommunen eller fylkesmannens om tilsier at området har spesielle kvaliteter i 

forhold til naturmangfold. 

 

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for 

betydelig skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig 

betydning ikke berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak 

skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp. 

 

I følge § 9 i naturmangfoldloven (” føre- var” -prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap 

brukes som begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken 

ligger det ikke inne registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldets om følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre- var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken. 

 

§ 10, samlet belastning. Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i 

området og fastsatt aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i all hovedsak 

overensstemmelse med kommuneplanen og utnytter de arealene som ansees å være egnet i 

området – samtidig som det ivaretar grøntkorridorer. I tilknytning til området er det store 

tilsvarende arealer som forblir urørt, og som ikke er naturlig å bruke for beboere i 

fritidsboligene innenfor området. Med bakgrunn i at det ikke er kjente truede arter eller 

naturtyper innenfor området samt at tilsvarende arealer bevares i nærområdene i stort omfang 

vurderes skadeomfanget for naturmangfoldet å være lite. Den samlede belastningen av 

utbyggingen vurderes å være liten. 

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Planen tilsier at urørte arealer vil tas i bruk til 

bebyggelse og infrastruktur. Det vurderes ikke å være behov for å fremskaffe mer kunnskap. 

Med dette er det heller ikke behov for overvåking eller avbøtende tiltak. 

 

§ 12, de miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og 

tomteplasseringer er gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og 

landskapsmessige forhold innenfor arealer avsatt i kommunedelplanen, med små justeringer. 

Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i naturmangfoldloven og forslaget til 

reguleringsplan. 

 

Skogbruket i området har middels og lav bonitet, og utgjør en begrenset inntektskilde. 

 

 

 

Grøntstruktur 

Området som er avsatt er begrenset i størrelse. Det er søkt å utnytte terrenget der det ligger til 

rette for det, mens våte myrområder og bratte lisider nødvendigvis ikke kan tas i bruk til 
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bebyggelse. Disse bidrar til å gi området luft og rom. I og med at mulighetene for å etablere 

bebyggelse er noe begrenset, og at det dermed foreslås litt tettere utnytting der det er egnet, er 

det viktig å ivareta deler av den eksisterende vegetasjonen i byggeområdene som skjerm 

mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til skjerming av de enkelte tomter og gi bedre 

bomiljø. Ny bebyggelse vil utgjøre et lite areal i et stort område uten bebyggelse eller andre 

tekniske inngrep. Det er med bakgrunn i dette begrenset behov for grøntstrukturer internt i 

området. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

For tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for 

snøskred i NVE atlas. Dette er ivaretatt i bestemmelsene under rekkefølgebestemmelser punkt 

3. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbørrud på Vikerfjell. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Nærheten til Oslo-området gir et utgangspunkt i denne sammenheng og det er kontinuerlig 

etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjel blir solgt inn som Oslos nærmeste høyfjell. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

Plankart 

Reguleringsbestemmelser 

Planbeskrivelse 

Oversiktskart og snitt 

VA plan Gunbjørrud 

Gunbjørrud lengdeprofiler 

Gunbjørrud tverrprofiler 

Vedlegg - adresseliste, varsling, merknader, kulturminner) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder (Konstituert): Line Synøve Østvold 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4161-8  Arkiv: PLN 0605_404  

 

Sak: 61/17 

 

Saksprotokoll - 0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud 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. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 





KARIN BANG

VA – PLAN
PLANLAGT HYTTEOMRÅDE

GUNBJØRRUD
GNR. 299 BNR. 1
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RAPPORT
VA plan planlagt hytteområde – G unbjørrud – Ringerike kommune

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

0100 /201 7 145331 10.02 .201 7

Kunde :

Grunneier Karin Bang

VA – plan for planlagt hytteområde Gunbjørrud
Gnr. 299 bnr. 1

Ringerike kommune

Sammendrag :

Denne rapporten er utarbeidet av SWECO Norge AS, avd.Drammen v/ O dd Roar
Sæther på oppdra g fra grunneier Karin Bang og omfatter vurdering av vann - og
avløpsløsning for pla nlagt hyttefelt Gunbjørrud , Ådalsfjella i Ringerike kommune.

V urdering av grunnforhold, løsmasser o g resipienter er i hovedsak basert på tilgjengelig
grunnlagsmateriale (NG U /andre vurderinger/undersøkelser i samme område ) og
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1 Innledning

Gunbjørrud hyttefelt ligger syd for Veslefjell/ Ringerudsetra – Ådalsfjella i R ingerike
kommune og består av 36 planlagte hyttetomter innenfor reguleringsområdet .

F or stedslokalisering se figur 1, utsnitt fra kommunedelplan for Ådalsfjella.

Utsnitt fra kommu nedelplan for Ådalsfjella

Det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan f or området. For å få ferdigbehandlet
denne er det påkrevet med en vann - og avl øpsplan som viser og tar hensyn til
fremtidige løsninger for disse nødvendige infrastrukturtiltakene sa mmenholdt med
arealbruken, jfr. reguleringsplanforslaget.

P lanområdet er beliggende i Ringerike kommune vest for Sperillen. Adkomst til
området skjer fra egen fjellvei til Veslefjell/ Ringerud setra. Planområdet er ca. 130 daa
og reguleringsp lanforslaget legger opp til en planlagt utbygging av 36 hytter i området .
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Det legges opp til n y fritidsbebyggelse med mulighet for høy sanitær stand ard.

Vurderingene i denne planen angir mulige løsninger. Det er på dette stadium ikke
hensikts messig å gå ne d på et mer detaljert prosjekterings nivå. Vurderingene må
betraktes som et redskap for å bedre beslutningsgrunnlaget for gjennomføring og som
grunnlag for søknad om tillatelser etter forurensni ngsloven med tilhørende forskrifter.

Planen er utarbeidet med bruk av VA - miljøblad nr. 48, 49 og 60 , samt teknisk
veileder som følg er ny forskrift på området. U ndersøkelser er gjennomført med basis
i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med ut nyttelse av lokale resipienter
så langt dette er mulig. Det er søkt etter valg av renseløsning og områder for
anleggsplassering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til fjell
og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttels e av naturgrunnlaget ved
etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til
overflatevann, drikkevann, samt sår i terrenget.

2 Grunnundersøkelser og vurderinger

I NGU;s løsmassedatabase f remgår det at utbyggingsområdet domineres av
løsmassedekke med variabel mektig het (relativt tynt dekke). De lokale vassdragene
har sin avrenning mot øst og til Sperillen . Det er lagt til grunn at vannkvaliteten
opprettholdes i vassdragene . Det er sto r høydeforskjell ned til Sperillen og vassdraget
er til dels utilgjengelig i nedre del. Det er myrpartier mellom mindre morenerygger i
området. Mindre f orekomster av løsmass e avsetninger opptrer i området, men disse er
ikke av en slik kvalitet/mektighet/omfang at de uten videre kan benytte s til rensing av
avløpsvann.

Geologisk består området i hovedsak a v granitt og granodioritt. Dette er stive og
krystallinske bergarter med lagdelinger som ofte synes i overflaten. Disse har liten
porøsitet og var i e rende oppsprek k ing. Vanngiverevnen er avhen gig av
oppsprek k ingen og kan være i området 100 - 1000 l/time ( registrert kapasitet ved
eksisterende brønner i området).

Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Topografisk er området
småkupert/hellende med skogkledde høyder og åsrygge r i terrenget. Skogen er tildels
åpen fjellskog med lav bonitet, men med innslag av bar skog og lier/mindre områder
med blandingsskog. Planområ det ligger fra 69 0 m.o.h. til 77 0 m.o.h. Om rådet heller i
hovedsak mot øst . Områdene dreneres som før nevn t i hovedsak gjennom
løsmassene og deretter til små lokale sig/bekker g jennom myrpartier mot de mindre
lokale vassdragene. Målsettingen om å opprettholde va nnkvalitete n i vassdragene
tilsier at en må benytte renseløsninger med optimale renseprosesser.

V annforsyning kan løses ved bruk av borebrønn i fjell, enten som separate anlegg
eller mindre fellesanlegg (gruppevis) for de enkelte områdene , jfr. R egulerings -
planforslaget og VA - plankart . Alternativ kan det etableres et felles anlegg med
høydebasseng/distr ibu sjonstanker eller lignende og me d mating fra flere fjellbrønner,
men dette anses som meget kostnadskrevende i dette tilfelle og det synes lite
sannsynlig at en slik løsning vil bli valgt.
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2.1 Vurdering av bergarter

Bergarten i området består av granitt og grandodioritt. Dett e er stive og krystallinske
bergarter med lagdelinger som ofte synes i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking. Hovedfallretningen på sprekksystemene synes å være mot
nordøst. Lokale foldinger kan medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det
generelle.

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har i hovedsak et tynt løsmassedekke som består av morenemateriale med
sandig silt og noe stein. Nedstrøms området er det større områder me d torv og myr.
Det er stedvis mye fjell i dagen.

Figur 2 . Løsmassekart over området. Kilde NGU
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Som undersøkelsene viser består løsmassene stor t sett av et tynt morenelag og mye
bart fj ell i deler av området. Det er ingen steder i området som er godt egnet for
naturlig infiltrasjon. Det finnes enkelte områder som har noe mer mektighet enn an dre
steder, men som er marginale i forhold til infiltrasjon. O mråde t heller og drenerer ned
mot myrområd e r og lokal bekk/elv. Stedlige mineralske løsmasser kan benyttes som
mellomresipient for ferdig renset gråvann under forutsetning av noen tilpasninger.
Hove dresipienten i området er lokale bekker . Andre områder for infiltrasjon av renset
gråvann kan utelat es ut fra løsmassenes beskaffenhet og hydraulisk kapasitet.
Hydraulisk kapasitet for løsmassene i området vil generelt også være begrensende.
Tiltak for dette er da vurdert gjennom de for eslåtte løsninger, jfr. gråvann/avløpsfri
klosettløsning.

3 Res ipientforhold

Lokale små bekker og va nn er resipien ter i området med og til slutt Sperillen som
hoved resipient. Alternative resipienter utover dette er jord og grunnvann.

3.1 Jord som resipient

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller
mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og
opprinnelse avgjør behovet for forbehandling av avløpsvann. Dette varierer fra enkel
slamavskilling til biologi sk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er
drikkevanns - eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området vil jord
som resipient normalt være å foretrekke.

I det undersøkte område t er løsmassene av en slik kvalitet at i nfiltrasjon og transport
av slamavskilt avløpsvann frarådes. Massene kan imidlertid benyttes som
mellomresipient for bortleding av rens et gråvann. Det forutsettes da at det tas
tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av grøfte ne.
Plassering av grøftene skal vies stor oppmerksomhet av hensyn til forurensningsfare.

3.2 Grunnvann som resipient

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og
lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnv annet i fjell er ikke
undersøkt nærmere.

Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller
bunnmorene. Slike hengende grunnvannsspeil kan benyttes som resipient dersom
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekke lig transportevne. Det må ikke
foreligge fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som
vannforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev entuelle konsekvenser av
vannutslag i terrenget.
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D et er lite mineralske løsmasse r i området, men noe myr og torv med hengende
grunnvann i utstrømningsområdet.

3.3 Åpne vannspeil som resipient

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen er god og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.
Lokale resipient er har til tider god vannføring, men kan i vinter og sommerperioder
være n oe utsatt for frost og tørke.

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger

De tekniske løsningene på vannforsyningssiden er begrenset til bruk av overflatevann
eller boring i fjell/løsmasser. Bruk av overflatevann som råvannskilde vil betinge et
rensetiltak e ller minimum en sikring gjennom installasjon av UV - /kloringsanlegg e.l.
Løsningen er tildels kostnadskrevende på anleggs - og drift s siden.

Bruk av borebrønn i fjell/løsmasser er å betrakte som en hygienisk og trygg
forsyningsløsning og betinger normalt in gen sikring gjennom installasjon av
overnevnte tiltak. Løsningen er normalt rimeligste alternativ og kan bygges ut enke l tvis
eller i etapper som delanlegg (gruppevise) som senere kan koples sammen til et
fullverdig forsyningsnett for området dersom det er ønskelig.

For mindre hyttefelt er grunnvann, hvis tilgjengelig, den klart mest sikre og
økonomiske løsningen. Grunnvannsbrønner kan etableres i løsmasser eller i fjell.
Hovedforskjellen på disse er måten vannet mates til brønnen. I løsmasser
transporte res vannet via poreåpninger i sedimentene, mens i fjell vil vannet bevege
seg gj ennom sprekksystemer. Både elve sedimenter og morene kan være gode
vanngivere. Mektigheten til de mindre forekomstene i området gir ikke grunnlag for en
kilde basert på brønn i løsmasser.

Fjellbrønner plassert oppstrøms i hyttefeltene vil representere en bedre løsning. Dis se
bør plasseres i nærheten av svakhetssoner. Det er vanskelig å vurdere kapasiteten i
området, men trolig vil det kunne forsynes flere hytter fra samme brønn der det er
hensiktsmessig. Riktig satte brønner vil være godt beskyttet med henhold til eventuell
forurensning fra avløpsanleggene, jfr. pkt. 3. Det er i planforslaget avsatt /vist
foreløpige områder for etablering av borebrønner ut fra ovenstående.

Vanngiverevnen i tidligere omtalte bergarter er lav og gjenspeiler ofte et tettere fjell og
liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en vanngiver evne som varierer
sterkt i liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GIN veileder nr. 8). Større
spr ekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe som forbedrer vanngiverevnen.

Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Det er viktig at brønner ikke
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bores for tett for å unngå påvirkni ng av vanngiverevnen brønnene i mellom. Endelig
antall brønner, plassering og behov for behandling bør avgjøres etter prøveboring. En
prøveboring vil gi klarhet i vanngiverevne lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet.

Borebrønner bør etableres med tette forings rør i den øverste delen for å hindre
nedtrengning av overflatenært grunnvann.

Behovet for vannbehandling bør som tidligere nevnt avgjøres etter prøveboring og
prøvetaking. Plassering av felles vannkilder for det nye feltet er anbefalt ut fra best
mulig egnethet i forhold til ovenstående vurderinger. Det anbefales allikevel ut fra
disse forhold å legge opp til bruk av UV behandling på alle vannforsyninger knyttet
opp til det nye området. Uttak av grunnvann i fjell i kombinasjon med UV behandling
vil dermed gi to barrierer som vannforskriften e krever. Dette regnes for å være et
tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.

Andre former for vannbehandling må avgjøres etter prøveboring med
vannprøvetaking.

Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at
brønntoppene sikres mot nedtrengning av overflate - og fremmedvann.
Sokkeloppbygging og brønnhus anbefales.

5 Dimensjonerende vannmengde og PE beregning.

Renseanleggene sk al totalt samlet utgjøre beh andling av gråvann fra 36 hytte -
enheter . Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank.
Alternativt kan det benyttes biologisk eller forbrenningstoalett. Det forutsettes at
renseanlegget må dimensjoneres ut i fra god sanitær hyttestandard.
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Tabell 2. Dimensjon erende vannmengde
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i:

Virksomhet/
Bebyggelse

Antall normgivende
enheter

Spesifikk
vannmengde
[l/enhet]

Total vannmengde [
m3/døgn]

Hytte enheter
i hele rensesonen 1 36 500 18.0

Totalt 36 18 ,0

1 Gjelder 36 hytteenheter i regulert område.

2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større
jordrenseanlegg” (TA 611) og VA - miljøblad nr. 48 ”Slamavskiller”

Tabell 3. Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for
Gunbjørrud hyttefelt etter NS 9426.

Virksomhet
Bebygg -
els e

Antall
normgivende
enheter
(brukerdøgn)

Antall g
BOF5 pr
enhet
(gråvann

Gjennomsnitt lig
døgnbelastning
for maks ukentlig
belastning
gjennom året [g
BOF5 / døgn]

Antall Pe
(à 60 g BOF5/d)

36 h ytte -
enheter 36 *5*70%1= 126 182 2268 37.8

Totalt 126 2268 37.8

1 Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.

2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS 9426.
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6 Diskusjon og anbefaling – Avløp

Med bakgrunn i gjennomførte undersøkelser /vurderinger , samt utbyggers ønske ,
anbefales etablering av separate/gruppevise renseanlegg for gråvann.
P rinsippskisse er vist i figur 1, i henhold til VA/Miljøblad nr 60, ”Biologiske filtre for
gråvann”. Renseanlegget skal fortrinnsvis plasseres innen for tomteområdet avmerket i
planen og t ilgjengelighet for bl.a. slamtømm ebil skal være ivaretatt.

Ut fra stedets naturgrunnlag som resipient, løsmasser, hydraulisk kapasitet og
planlagte brønner i området anbefales det å etablere renseløsning for kun gråvann.

Renset gråvann skal etterfiltre res i tilkjørte sandmasser/annet optimalt filtermedium
og ledes diffust ut i myrdrag og lokal e bekker. Det er valgt en løsning ut fra forhold
som tilgjengelig are al, tidsaspekt i forhold til utbyggingstakt og standard på øvrig
in frastruktur i området (el. forsyn ing etc).

Områdene (A 1 - 6) som på planen er angitt som steder hvor det er hensiktsmessig å
etablere eventuelt felles renseanlegg/ - etterpoleringsanlegg for gråvann fra to eller
flere hytter, er vurdert ut fra topografi, adkomstsforhold, utstrømnin gsområde for det
rensede avløpsvannet og forhold betraktet fra et vannforsyningsaspekt. Dette, til
sammen med s tedlige løsmasser og tilført filtermedium , vil bidra til en god
etterpolering for restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet samles opp i lokale
bekker.

7 Toalettløsninger – type avløpsfrie

Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det
kan benyttes biologisk - eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på
organisk mater iale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor /avgjørende
betydning i forhold til valgte løsninger og resipient messige anbefalinger (kun gråvann) .

7.1 Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volumet
mellom varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et
par dager etter bestilling av tømming. Dersom veiene i hyttefeltet i perioder ikke
brøytes, anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vinter -
sesongen startes med tom tank. Vaku u mklosettløsninger kan benyttes i tilknytning til
tett oppsamlingstank og er en god løsning ved at denne løsningen minimaliserer den
bortkjørte avløp smengden i betydelig grad..
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7.2 Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at
overskuddsvæske fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold.
Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt
materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert
materiale må ikke deponeres på egen tomt eller innenfor hytteområdet. Dette kan fort
føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens sprekksystem og kan foruren se
nærliggende brønner.

7.3 Forbren n ingstoalett

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter
anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av
tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil
innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing.

8 Teknisk beskrivelse av renseløsningen

8.1 Generell beskrivelse av renseløsning for gråvann fra hytter

Det foreslåtte renseanlegget skal dimensjoneres i henhold til VA/miljøblad nr 48
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråv ann”.

Anlegget skal utenom tilførselsledning bestå av følgende hoveddeler:

1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann (kfr. VA/Miljøbla d nr 48//revidert
versjon ).

2. Filterkummer som hovedrenseenhet for gråvann. .

3. Inspeksjons - /prøvetakingskum.

4. Utslippsledning som føres til oppbygd fil ter over stedlige løsmasser for
etterrensing og diffust utslipp mot lokal bekk.
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8.2 Ledningsnett

Det skal legges n ytt ledningsnett med minimum 100 mm grunnavløpsrør fra hyttene
og frem til slamavskilleren, tilsvarende fra slamavski lleren og frem til støtbelaster om
det benyttes separat pumpekum). Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1
% fo r å sikre selvrensing. Bend på 88,5o bør unngås da disse vanskeliggjør spyling.
For å beskytte grunnvannet og sikre god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er
det viktig at nettet er tett. Det må derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen - og
påkoblinger.

8.3 Slamavskiller

An leggets slamavskiller skal være en prefabrikkert enhet som ikke skal motta annet
vann enn gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank,
alternativt biologisk klosett. Slamavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA - Miljøblad nr
48, ”Slamavskillere” med et våtvolum beregnet for tømming med 3 - 4 års mellomrom.
Slamavskill erene skal plasseres slik at den kan tømmes og driftes forskriftsmessig.

8.3 Filterkummer

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert
polyester /betong . I øvre del av kummen skal det være mon tert trykkdyser. Dette vil gi
en optimal spredning av slamavskilt gråvann over filterflaten. Filterkummene skal
inneholde et lagdelt filtermateriale som er dokumentert og anbefalt gje nnom offentlige
FOU programmer og prosjekter. I bunn av kummen skal det være en drenering som
leder renset vann via en utslipp - / inspeksjonskum til utslippsledningen. Samlet
filterflate på filterkummene dimmensjoneres etter VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filt re for
gråva nn».

8.4 Utslipp - /inspeksjonkum

Dette tiltaket sørger for at renset gråvann kan kontrolleres før utslipp til resipienten.
Kummen benyttes som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før
etterpolering.

8.5 Etterpolering

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i tilførte filtermasser som
faller i felt 2/3 i infiltrasjonsdiagrammet eller har en vannledningsevne (K) på > 10
m/døgn. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av fokus på hydraulisk
kapasitet da dette e r begrensende i området. Utstrømning av ferdig renset gråvann vil
til dels måtte gå i stedlige masser ved lav belastning og noe mer i tilførte masser ved
høy belastning. Ut fra disse forhold kan filterflaten på etterp oleringsfiltret belastes med
50 - 80 li ter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et filterareal i
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etterpoleringen tilsvarende 7 – 12 m2 pr. hytteenhet (avhengig av terrengets fall). Dette
må således beregnes av prosjekterende ut fra topografi, hydraulisk kapasitet, tilfør te
filtermasser og generell lokal tilpasning .

8.6 Frostsikring

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at renseanlegget ikke fryser så lenge
det er i drift. Avhengig av drifts - , temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør
og kummer variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale
markplater fra alle «kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt
isolere innvendig med tilsvarende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot
frost skal alltid følges.

9 Re nseevne

Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og
med full kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg har
dannet grunnlaget for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for
gråvann”. Bladet oppgir følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og utslipps -
konsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann . Verdiene er før
rensing i biofilter og stedlige masser som etterpoleringstrinn.

(VA/Miljøblad nr 60):
Totalf osfor > 75 % < 0,5 mg/l
Organisk stoff (BOF7) > 90 % < 20 mg/l
Organisk stoff (KOF) 60 - 90 % < 30 mg/l
Nitrifikasjon >50 %
Total nitrogen >25 % <10 mg/l
Termotolerant bakt. >99 % <1000 E. coli / 100ml

Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for
gråvann” inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg
viser mye lavere verdier. Ut fra verdiene i VA miljøblad nr . 60 vil et utslipp til vann i
verste fall gi en fortynning i 1 m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann. Ut fra
denne betraktning og antall m3 vann som passerer i resipienten vil et utslipp til lokale
bekker være minimal. Anbefalt løsning vil også bidra til en mye tryggere vannforsy ning
for hyttefeltet samt følge den praksis i området som er basert på tidligere vurderinger.

10 Prosjektering

Renseløsning med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant
dokumentasjon som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og t ilsvarende. All
prosjektering skal utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.
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11 Drift og vedlikehold

Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og
optimalise ring av renseanlegget. Det skal etter bygging av anlegget utleveres en
monterings - og driftsinstruks som beskriver de ulike anleggskomponentene med
nødvendige kontroll - og vedlikeholdspunkter. En god oppfølging av driften ivaretas
best ved å tegne en serviceavtale med leverandør en. Kopi av inngått avtale skal
oversendes kommunen sammen med søknad om tillatelse til tiltak.

12 Vedlegg (VA - plankart)

Reguleringsplanforslag med inntegnet område for anbefalte brønnplasseringer og
områder for mulig felles renseanleg g/ - etterpoleringsanleg g (A1 – 5 ).





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2403-22  Arkiv: 130  

 

Sak: 14/18 

 

Saksprotokoll - Status for planarbeid i Ringerike (april 2018)  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering, og slutter seg til 

            oversikten som viser videre arbeid med planene. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16  

            og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer  

            god framdrift i disse planene. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem i juni. 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 24.04.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2403-21   Arkiv: 130  

 

 

Status for planarbeid i Ringerike (april 2018)  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering, og slutter seg til 

            oversikten som viser videre arbeid med planene. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16  

            og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer  

            god framdrift i disse planene. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem i juni. 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Forrige statusrapporten for planarbeid var i februar 2017. I vedtaket som ble fattet fremgår det 

at ny statusrapport skal legges frem i april.  

 

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet, og 

hvordan forholdene i saken fra november er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

I november 2017 ble det lagt en oversikt over planlagte tiltak, og under vil vi redegjøre for 

status i disse per april 2018: 

- Jobbe videre med å strukturere og organisere planoppgavene slik at vi utnytter  

            ressurser og kompetanse på best mulig måte for å løse de arbeidsoppgavene vi har.  

- Utvikle en enkel rapporteringsform som viser en oversikt over planarbeidene, status og  

            framdrift/saksbehandlingstid.  

- Ta i bruk plandialog og jobbe med informasjonen på kommunens nettsider.  

- Fortsette å jobbe med at kommunikasjonslinjene følges.  

 

 

 

Kommuneplanen begrenset høring 



- 

Ringerike kommune tar sikte på å vedta kommuneplanens arealdel våren 2018. I perioden mai 

- september 2017 lå planen ute til 1. gangsbehandling. I denne prosessen mottok kommunen 

67 innspill fra statlige og regionale myndigheter, nabokommuner, lag og foreninger, politiske 

partier og private aktører.. Det foreligger innsigelser til planen. Disse vil i sin helhet svares ut 

i sluttbehandlingen, og sammenfattet med innspillene som kommer til denne begrensede 

tilleggshøringen. 

Bakgrunnen for å legge planen ut på en begrenset høring handler primært om storsatsingen på 

Fellesprosjektet (E16 og Ringerikesbanen). Prosjektet vil korte ned reisetiden til Sandvika og 

Oslo betraktelig, og er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge.  Kommunen 

skal være «en pådriver for en raskest mulig utbygging av Ringerikesbanen og E16». For å nå 

dette målet må Fellesprosjektet implementeres og synliggjøres i kommuneplanens arealdel. I 

tillegg vil rådmannen bruke den begrensede høringen til å svare ut alle innsigelsene fra 1. 

gangshøringen. Det er mottatt innsigelser fra 4 overordnede myndigheter til kommuneplanens 

arealdel.  

 

Det fremmes egen sak om dette i dette møtet. 

 

Masseforvaltningsplan 

Det vises til interpellasjon i kommunestyremøtet i mars 2018. Kommunal planstrategi for 

Ringerike kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen har også tidligere 

fastslått at det skal lages en plan for masseforvaltning for Ringerike kommune. Det er tidligere 

utarbeidet en temautredning om masseforvaltning (2015). Utredningen var da 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. Det vurderes om det skal være 

overordnet interkommunal strategi i samarbeid med fylket. e. Det har også vært innspill der 

fylksmennene i Akershus og Buskerud vurdert behovet for en regional plan for massedeponier 

i forbindelse med byggingen av Intercity/FRE. ABY har nå geologer som arbeider med 

masseforvaltningsplanen.  

 

Rådmannen vil komme tilbake til en fremdriftsplan og vil fremme en egen sak på dette.   

 

 

Regionalt plankontor - plansamarbeid med nabokommuner og Buskerud 

fylkeskommune 

 

Ringerike kommune har sagt sagt opp samarbeidsavtalen mellom BFK, Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune om plansamarbeid fom. 01.06.2018, i sin nåværende form. Ringerike 

kommune ønsker å ta avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at dette gjøres våren 2018. 

 

Det har vært gjennomført et verksted i begynnelsen av april med deltaker fra kommuner og 

fylkeskommune. Innspill fra verkstedet tas videre av koordineringsgruppa for videre 

anbefalinger om regionalt samarbeid. 

 

Plansamarbeidet fortsetter frem til 01.06.18. Koordineringsgruppa består og får i oppdrag å 

utarbeide forslag til modell for regionalt plansamarbeid fra høsten 2018. Dette forslaget legges 

fram til politisk behandling i juni 2018.  

 



- 

 

Rapportering og dialog  

Vi har arbeidet med å finne en enkel rapporteringsform på våre planer med prosentvis 

ferdigstillelse og milepæler. Dette vil bli et egnet måleverktøy på samme måte som det er for 

saksbehandlingstiden i byggesaker. Behandlingstid for byggesaker og antall dispensasjoner 

sier også noe om kommunens planverk, samt andel arealplaner som blir møtt med innsigelser.  

 

I tilbakemeldingene vi mottar er det få som går på at fristene ikke overholdes, selv om 

forslagsstillere generelt ønsker en raskere fremdrift. Vi vil som et ledd i dette arbeidet jobbe 

med å gjøre kommunikasjonen med forslagsstiller klarere på sakens status og hva som 

eventuelt må suppleres for at saken skal bli klar til behandling, og hva som kreves i den 

enkelte sak for å sikre fremdrift.  

 

Kommunen har fått på plass en løsning med digital plandialog, som er et godt hjelpemiddel 

for å bedre dialog og medvirkning i planprosessene. Plandialogen gir oversikt over pågående 

planarbeid, status i den enkelte sak og innsyn i saksdokumenter. Det er også mulig å gi 

innspill til planarbeidet direkte i plandialogen. Dette verktøyet er på plass i kommunens 

systemer, men foreløpig ikke tatt i bruk fullt ut.  

 

Vi vil jobbe videre med å ta dette i bruk. Ved overgang til kommunens nye nettsider vil vi 

jobbe med hvordan plansaker presenteres, koblingen til plandialog og kommunens kartsystem. 

Dette vil på sikt gi bedre service for publikum og forslagsstillere, og en mer effektiv tidsbruk 

for kommunen til å gi informasjon og håndtere innsynsforespørsler.  

 

Saker  

I tillegg til planer som er i prosess, og som fremmes til politisk behandling bistår avdelinga 

inn i annet arbeid i kommunens øvrige tjenesteområder (slik som f.eks. universell utforming, 

overvannshåndtering, vurderinger knyttet til nye tiltak og etableringer i regulerte og uregulerte 

områder mm.) uttalelser i ulike høringer, deltakelse i prosjekter, foretar egne kartlegginger 

m.m. og følger også opp arbeidet knyttet til sykkelbysatsinga (ca. 0,5 årsverk). 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen ønsker med denne saken å orientere kommunestyret om status i planarbeidet og 

hvordan forholdene i saken fra juni er fulgt opp, herunder hvilke prosesser areal- og 

byplankontoret og regionalt plankontor jobber med.  

 

Rådmannen oppfatter fortsatt at kommuneplanens arealdel, områderegulering for Hønefoss, 

og FRE (E16 og Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver for kommunestyret.  

 

 

Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Knut Kjennerud 

 



- 

Vedlegg:  

1. Oversikt over planer under arbeid 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Status saker per april 2018 (OBS! denne lista er ikke uttømmende) 
 

FORSLAGSSTILLER Ballen er hos forslagsstiller 

KOMMUNE   Ballen er hos kommunen 

EKSTERN ETAT   Ballen er hos ekstern etat 
               

  

Sak: Nr navn ESA Merknad Planlagt 

videre 

framdrift 

 

Områdereguleringer 

 

 

271 Øvre Hønengata 

øst 

14/2825 
FORSLAGSSTILLER 

 

Høring og offentlig ettersyn 2014. Begrenset 

høring av endringer juni 2017. Innsigelse fra 

Statens vegvesen. 

Planvedtak 

2018 

366 Kunnskapspark 

Ringerike 

14/1488 
KOMMUNE 

Høring og offentlig ettersyn 2016 (2. gangs). 

Innsigelse fra Statens vegvesen. Dialogmøter 

avholdt uten resultat.  

Uavklart  

354 Ringerike 

Vannverk Kilemoen 

14/1016 
KOMMUNE 

1.gangsbehandling i HMA oktober 2017, 

utsatt i formannskapet. Vært på høring.  

Vedtak 

høsten 2018 

424 Follummoen 

(storskala datasenter) 

16/4592 
KOMMUNE 

Høring og offentlig ettersyn 2017. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Fremmes egen 

orienteringssak i formannskapet 20.02.2018. 

 

Uavklart 

431 Hønefoss byplan 17/1379 
KOMMUNE 

Forslag til planprogram har vært på høring og 

offentlig ettersyn.  Egen sak i formannskap i 

april om medvirkning 

Planvedtak 

sommer  

2019 

367  Eggemoen 

Aviation & 

Technology Park   

(Ola Tronrud) 

14/1477 
EKSTERN ETAT 

Høring og offentlig ettersyn 2014-2015. 

Innsigelse fra Statens vegvesen. Dialogmøter. 

Avhenger blant annet av avklaringer i 

kommunedelplan for E16 Nymoen-Eggemoen 

og trasevalg, som er planlagt ferdig 2018.  

 Uavklart 

 

Detaljreguleringer 

 

 

375 Eggemoen 

næring/industri 

(Røysi) 

14/989  
EKSTERN ETAT 

Planprogram fastsatt 2012. Avhenger blant 

annet av avklaringer i kommunedelplan for 

E16 Nymoen-Eggemoen og trasevalg, som er 

planlagt ferdig 2018. 

Uavklart 

405 Tandberghøgda 15/4556 
KOMMUNE 

 

Planforslag mottatt april 2017.  

Kan ikke starte opp med bygging her før E16 

har startet bygging i Sundvollen 

(rekkefølgekrav i kommunedelplan for 

Krakstadmarka). Møter gjennomført med 

forslagsstiller. 

Uavklart 



420 Kvartal 46 

(Stangsgt.og gml 

Vikenbygget) 

15/8783 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2016. Uttalelser oversendt 

forslagsstiller som jobber med å utarbeide 

planforslag til 1. gangsbehandling 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

414 Kvartal 36 

Storgata/Sundgata 

15/9051 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2017. Uttalelser oversendt 

forslagsstiller som jobber med å utarbeide 

planforslag til 1. gangsbehandling. 

 

 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

421 Lloyds marked 16/3915 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart varslet 2016. Arbeidsmøter avholdes 

med forslagsstiller.  

 

Uavklart 

419 Hov 

omsorgsboliger 

15/9958 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn mai-juni 2017. 

Uttalelser oversendt forslagsstiller som jobber 

med å utarbeide planforslag.  

 

Planvedtak 

april 2018 

393 Kvartal Hønengt, 

Hønen alle, Halvdan 
Svartesgt og Dr. 

Ragnhildsvei 

14/884 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn 2014. Forbereder 

sluttbehandling, avhengig av noen avklaringer 

med forslagsstiller.  

Planvedtak 

2018 

428 Nedre 

Klekkenhagen 

16/5443 
FORSLAGSSTILLER 

Varsel om oppstart mai-juni 2017. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller, som jobber med å 

utarbeide planforslag.  

 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

432 Hemskogveien 

panorama 

17/1273 
KOMMUNE 

Varsel om oppstart september 2017. Mottatt 

planforslag fra forslagsstiller. Har etterspurt 

tilleggsinformasjon. Har mottatt dette i medio 

januar. Dialog med forslagsstiller frem til 

saken er klar for 1. gangsbehandling.  

 

 

433 Nye skoler i 

Ullerål og Hov 

17/2150 
KOMMUNE 

Varsel om oppstart mai 2017. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller. Vært til 1. 

gangsbehandling. På høring. Høringsfrist mars. 

 

379 Hensmoen 

grusuttak 

 14/286 
FORSLAGSSTILLER 

Høring og offentlig ettersyn april-mai 2017. 

Mer enn 60 høringsinnspill. Uttalelser 

oversendt forslagsstiller, møter i den 

forbindelse.   

Uavklart  

411 Løkenstuen 

boligprosjekt 

 

15/8194 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstartsak september 2017, varsel om 

oppstart oktober 2017 med frist desember. 

Forslagsstiller jobber med merknader til 

oppstart. 

Uavklart 

 VÆRT TIL BEHANDLING/AVHOLDT OPPSTARTSMØTE ETTER NOVEMBER 

439 Hvervenkastet 17/161 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstart dagligvare Hvervenkastet 

(Coop/Skeidar). Avholdt oppstartsmøte og 

varslet, med høringsfrist 26. februar. 

Planforslag 

til 1. gangs-

behandling i 

mai/juni 

2018 



373 Apalbakken 15/487 
FORSLAGSSTILLER 

Ble 1. gangsbehandling desember 2017. Vært 

på høring med høringsfrist primo januar. 

Innkomne merknader er oversendt 

forslagsstiller. 

Uavklart. 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

430 Krokenveien 23 

og 40 A 

17/736 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart desember 2017. Mottatte innspill er 

oversendt forslagsstiller. 

Uavklart. 

Avhenger 

av levering 

fra 

forslagsstill

er 

438 Strandgata 3 17/4016 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstartsmøte avholdt i desember. 

Forslagsstiller har gitt tilbakemelding om at de 

ønsker saken stilt i bero. 

Uavklart. 

436 Lamoen 17/2721 
KOMMUNE 

Politisk oppstart. Varslet oppstart med frist for 

innspill, 20. mars 2018. 

Uavklart. 

415 Sagaveien 56 15/5449 Sluttbehandlet i KS i desember.   

417 Færden 

boligområde 

15/5952 
KOMMUNE 

Sluttbehandlet i KS i desember. Klage på 

vedtak som kommer til politisk behandling i 

HMA i mars, og deretter FS og KS.  

 

Sagaveien 47 17/4628 
KOMMUNE 

Oppstartsmøte avholdt. Uavklart.  

429 Slettveien 19 17/219 
FORSLAGSSTILLER 

Oppstart i HMA februar 2018. Fattet vedtak om 

at kommunen ikke anbefaler oppstart. 

Uavklart. 

440 Benterud 

søndre/Bakkeveien 7 

17/4425 
KOMMUNE 

 

Oppstartsmøte avholdt 29.01.2018.  Uavklart. 

437 Telegrafalleen 17/3414 
FORSLAGSSTILLER 

Politisk oppstart. Fattet vedtak om at 

kommunen ikke anbefaler oppstart. 

 

BESLUTTET AT SKAL AVVENTE ANDRE FORHOLD 
387 Øya 14/266 

 

 

Høring og offentlig ettersyn 2015. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Må vurderes ifm.  

områderegulering Hønefoss (grensesnitt og 

trafikkløsninger). 

Avventer 

område-

regulering 

Hønefoss 

395 Nordre Park 

boligsameie 

14/260 Høring og offentlig ettersyn 2016. Innsigelse 

fra Statens vegvesen. Dialogmøte avholdt i 

2016, uten resultat. Avventer 

områderegulering for Hønefoss.  

Avventer 

område-

regulering 

Hønefoss 

330 Soknedalsveien 

5-27 

15/6836  1.gangsbehandling desember 2015: Vedtak 

om utsettelse, med henvisning til 

områderegulering for Hønefoss, KVU og ny 

stasjon. Noen arealer ligger inne i 

fellesprosjektet. 

Uavklart 

427 Byporten 16/6457 Ønske om planprosess for bl.a. endring av 

byggehøyde og byggegrense. Politisk 

oppstartsak mai 2017, vedtak om å ikke 

anbefale oppstart og at det raskt planlegges 

konsistente løsninger for samferdsel i 

Hønefoss sentrum.  

Uavklart 



Stormarkedet Tippen 15/8924 Politisk oppstartsak mai 2016, vedtak om 

utsettelse og at det raskt planlegges 

konsistente løsninger for samferdsel i 

Hønefoss sentrum (deler av dette planområdet 

inngår i 421 Lloyds marked som er under 

arbeid).  

Uavklart 

    

 

Kommuneplan, kommunedelplaner 

 

 

Kommuneplanens 

arealdel  

17/3927 
KOMMUNE 

 

Høring og offentlig ettersyn mai-september 

2017. Innsigelser fra 5 myndigheter, nærmere 

70 innspill totalt. Vært avholdt møte med 

Statens vegvesen.  

Planvedtak 

vår/sommer

2018 

1012 E16 Nymoen – 

Eggemoen, 

kommunedelplan 

15/8928 
KOMMUNE 

Fastsatt planprogram september 2016. Høring 

og offentlig ettersyn januar 2018. Kommer til 

behandling i FS i mars. 

Planvedtak 

2018 

 

Avsluttet siden november 2017 

415 Sagaveien 56 15/5449 Sluttbehandlet i KS i desember.   

417 Færden 

boligområde 

15/5952 Sluttbehandlet i KS i desember. Mottatt klage, 

forbereder klagebehandling som kommer til 

politisk behandling i HMA i mars, og deretter 

FS og KS.  

 

 

 

 

NYE PLANINITIATIV ETTER JUNI 2017 
 

Listen nedenfor omhandler planinitiativ/mulige planinitiativ mottatt etter juni 2017 og frem til 

februar 2018. Listen er ikke uttømmende. Vi behandler kontinuerlig ulike planinitiativ, hvor 

noe tas videre i en planprosess, annet behandles som byggesøknad og noen initiativ blir ikke 

videreført.  

 

Xxx Detaljregulering for 

Hollerud boligfelt 

18/153 

Xxx Detaljregulering for 

Osloveien 35 

17/4760 

441 Midtmoen 1, Sokna 17/4696 

Xxx Detaljregulering 

Citygården med hotell 

Ringerike og 

Thoresengården, Hønefoss 

17/4655 

Xxx Detaljregulering for 

Vestsiden pukkverk 

18/313 



Xxx Detaljregulering 

Fossekallveien 7 

17/4630 

 

 

 

Prestmoen, masseuttak  

Bekkegata 17  

Vestliveien 10  

Strømsoddveien 81, Sokna  

Stabells gate 4  

Brutorget, planendring 17/4039 

Søndre Ringåsen 3  

Storgata, Norderhovsgate, 

Sundgata 

 

Ringåsen gnr/bnr 8/10  

Eikli sør, planendring  

Kvartal 42, Hønefoss  

Setertjern, planendring  

Veme Kvernvolden   

Nytt krematorium  
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Arkivsaksnr.: 17/4978-2   Arkiv: K40  

 

 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 - 

2022  
 

Forslag til vedtak: 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 – 2022 vedtas, jf. 

forskrift 8. januar 2016 nr. 12. 

 

  

Sammendrag 

Kommunen er gjennom forskrift pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av 

hjorteviltartene som det er åpent jakt for. Dette er ikke gjort tidligere i Ringerike kommune 

grunnet arbeidspress og prioriteringer på landbrukskontoret. Rådmannen ønsker å inkludere 

retningslinjer for valdledere, jaktledere og jegere for å bidra til forståelse for hvilke oppgaver 

som skal løses og hvem som har ansvaret for å løse dem. Mål og retningslinjer finnes i 

vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer». 

 

Innledning / bakgrunn 

I 2016 vedtok Klima- og miljødepartementet en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. I § 3 

kommer det fram at kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 

rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Disse målene skal ta hensyn til opplysninger om 

beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av 

viltulykker på veg og bane. Målene skal være konkrete og etterprøvbare. 

 

Beskrivelse av saken 

I § 1 i hjorteviltforskriften kommer det fram at formålet med forskriften er at 

hjorteviltforvaltningen skal ivareta bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold, 

samt at det skal legges til rette for lokal og bærekraftig forvaltning. Hensikten med kommunale 

mål for hjorteviltforvaltningen er å diskutere forvaltningsspørsmål med rettighetshaverne og 

andre med interesser i utmark. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk 

forankret plan, som sammen med sentrale lover og forskrifter er styrende for 

hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune. Målene brukes blant annet som juridisk grunnlag 

når kommunen skal godkjenne flerårige bestandsplaner. 

 



- 

Kommunen har et overordnet ansvar for verdier og interesser knyttet til opplevelsesverdier, 

biologisk mangfold, trafikkproblemer, skader på jord- og skogbruk og andre skader/ulemper. 

Det kommunale ansvaret ligger derfor hovedsakelig i regulering av størrelsen på de ulike 

hjorteviltbestandene. Kommunen har også ansvar for å ivareta jaktretthavernes rettigheter og 

rettssikkerhet, gjennom å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak. 

 

Jakt er en viktig del av friluftslivet, men det som er spesielt med jakt er ressursforvaltningen av 

artene det jaktes på. Det er jegerne som i praksis står for forvaltningen av hjorteviltet. For at 

forvaltningen skal lykkes med målene er man avhengig av at jegerne gjennomfører en målrettet 

jakt, basert på detaljert bestandsplanlegging og en årlig avskytningsplan. Mål og eventuelle 

tiltak skal være lokalt forankret gjennom kommunale målsetninger og bestandsplaner. 

 

Mål og retningslinjer finnes i vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer». Det legges opp til 

at planen skal revideres hvert fjerde år, men planen kan tas til revidering før dette dersom det 

skulle bli behov for justering. 

 

Juridiske forhold  

Kommunen er pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av de arter det er åpnet jakt for 

gjennom forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt. Det er åpnet for jakt på 

elg, hjort og rådyr i Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Viltnemnda behandlet først saken i møte 12.12.17, og vedtok å sende saken på høring til 

berørte parter og interessegrupper. Dette ble gjort 15.12.17. Høringsfrist ble satt til 10.01.18. 

Det ble mottatt seks høringsuttalelser. Uttalelsene ble behandlet i nytt viltnemndsmøte 

19.02.18 (opprinnelig dato for møtet var 24.01.18, men dette ble utsatt). Uttalelsene tas med i 

den videre prosessen, og ligger som vedlegg til saksframlegget. 

 
 

Rådmannens vurdering 

Dokumentet «Kommunale mål og retningslinjer» starter med en oversikt over hva som er 

kommunens, valdets og jaktfeltets ansvar og oppgaver. Hensikten med disse retningslinjene er 

å gjøre det klart og tydelig hvem som sitter med hvilket ansvar. Kommunens kontaktperson i 

valdet er valdleder, og oppgavene til valdleder kan dermed virke noe omfattende. En del av 

punktene dreier som mot valdet som enhet, og betyr ikke nødvendigvis at valdleder sitter med 

hele ansvaret alene. 

 

Målsetningene for elg er detaljert, fordi kommunen har et godt datagrunnlag gjennom mange 

år, og tar for seg beitegrunnlaget, bestandssammensetning og framtidig avskytning. 

Målsetningen for hjort er lite detaljerte grunnet lite og mangelfull rapportering, og det er 

generelt for lite kunnskap om rådyrbestanden til å kunne lage detaljerte målsetninger. Det 

forventes derimot at det blir en knekk i rådyrbestanden på grunn av årets harde vinter. 

 

Avslutningsvis er det en side med alle tidsfrister som jegere, jaktledere, valdledere og 

kommune må forholde seg til. Dette vil fungere som et enkelt og nyttig oppslagsverk, i tillegg 

til at det blir lettere for jegere å rettighetshavere å se hvilke frister de har å forholde seg til. 

 

 

 



- 

Vedlegg 

Kommunale mål og retningslinjer 

Høringssvar Ramberget jaktlag 

Høringssvar fra Fylkesmannen i Buskerud 

Høringssvar fra vald 16 - Rognlihøgda Tuftinåsen 

Høringssvar vald 6 - Holleia Nord 

Høingsvar fra vald 8 - Soknedalen vest 

Høringssvar fra Lars Magne Rustad 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Halldis Linde Lie 

 

 

 



KOMMUNALE MÅL OG RETNINGSLINJE R
FOR

HJORTEVILTFORVALTNIN GEN
I

RINGERIKE KOMMUNE

2018 - 2022



FORORD
I 2016 vedtok Klima - og miljødepartementet ny f orskrift om forvaltning av hjortevilt . I § 1
kommer det fram at formålet med forskriften er at hjor t e viltforvaltningen skal ivareta
bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold, samt at det skal legges til rette for
lokal og bærekraftig forvaltning. I § 3 kommer det fram at kommunen skal vedta mål for
utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Disse
målene skal ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestands utvikling, skader på
naturmangfold, jord - og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Hensikten med kommunale mål for hjorteviltforvaltningen er å diskutere forvaltningsspørsmål
med rettighetshaverne og andre med interesser i utmark. Målene skal være konkrete og
etterprøvbare. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk forankret plan, som
sammen med sentrale lover og forskrifter er styrende for hjorteviltforvaltningen i Ringerike
kommune. Målene brukes blant annet som juridisk grun nlag når kommunen skal godkjenne
flerårige bestandsplaner.

Det er opp til kommunen selv hvordan målene forankres i kommunen. Vi anser det som mest
hensiktsmessig at målsettingen e revideres ved behov hvert fjerde år av landbruks kontoret i
samarbeid med Vil tnemnd a , i tillegg til en fortløpende vurdering dersom behov oppstår .

M ål og retningslinje r for hjorteviltforvaltning i Ringerike kommune i 2018 – 2022 ble
utarbeidet av landbrukskontoret, og ble sendt på høring til alle vald ledere , lokale
interesseorganis asjoner , nabokommuner og fylkesmannen i Buskerud . Høringsforslagene ble
bearbeidet, og et nytt utkast ble utarbeidet. Dokumentet ble politisk behandlet i Viltnemnda,
Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning og Formannskapet før de t ble endelig ved tatt av
K ommunestyret.

Vedtatt av Ringerike kommune dato. måned 2018

«Ringerike kommune vedtar mål og retningslinjer for forvaltnin g av hjortevilt i Ringerike
kommune i perioden 2018 – 2022 . Vedtaket hjemles i Forskrift om forvaltning av hjortevi lt §
3.»
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1. ORGANISERING AV VALD OG BESTANDSPLANOMRÅ DER

1.1 KOMMUNENS ANSVAR

- Behandle søknader om nye vald eller endringer i vald , bestandsplanområder og
bestandsplaner innen 15. juni , jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 11, 14 og 16

- Bidra til at valdene organiseres som bestandsplanområder med naturlige grenser og
med bestandsplan godkjent av kommunen.

- Informasjon ut til v aldene
- Samle inn og registrere sett og skutt data fra valdene og legge dette på

Hjorteviltregisteret , om det ikke er ført elektronisk
- Tildele kvoter til alle vald med grunnlag i kommunens målsetting, godkjente

bestandsplaner, målrettet avskytning og bestan denes utvikling. Kvote tildeles
enkeltvaldene årlig , jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 18 og 20

- Tilrettelegge for at rapporteringsrutiner og ettersøk skjer som beskrevet i f orskrif t om
utøvelse av jakt og fangst k ap. 8 j akt på og avliving av st orvilt

- Organisering og administrering av fallviltmannskap, fallviltstatistikk og tiltak for
redusering av viltpåkjørsler

- Årlig tildele midler ved søkn ad til det kommunale viltfondet . Søknadsfrist er 1. mai og
1. november

- Oppfølging av brudd på viltlov og t ilhørende forskrifter
- Stimulere til etablering av be itetakster i vinterbeiteområder
- Kommunen koordinerer beitetaksering når hele kommunen skal takseres
- Behandle søknader om skadefelling, jf. naturmangfoldloven § 18 og forskrift om

skadegjørende vilt
- Planarbeid og biotopbevaring

1.2 VALDET OG VALDLEDERS ANSVAR

- Oppnevne valdansvarlig representant. Vedkommende opptrer på vegne av
jaktrettshaverne ovenfor kommu nen i saker som berører valdet , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 9

- Overvåke viltbestand en og ressursgrunnlaget i sitt område og forvalte bestandene i
henhold til valdets og kommunens målsetninger samt gjeldende lovverk , jf. viltloven
og forskrift om forvaltning av hjortevilt

- Innen 1. mai skal endringer som har skjedd med valdets grenser, ei e ndomsforhold og
tellende areal i løpet av siste jaktår melde s til kommunen , jf. forskrift om forvaltning
av hjortevilt § 11

- Organisere og administrere jakta slik at den utføres med grunnlag i gjeldende lovverk,
forskrifter, kommunale målsetninger og godkje nt bestandsplan /tildelt kvote

- Utarbeide bestandsplan for hjortevilt med inntil fire års varighet, jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 15. Planen skal behandle og definere mål der minimum
følgende punkter skal være med:

Oversikt over innmeldt areal, jaktfelt og valdets avgrensning på kart
Rutiner for innsamli ng/rapportering (sett elg, vektrapporter , tannprøver mm. )
Avskytingsplan med årlig kvote
Målsetninger med alders - og kjønnssammensetning, bestandsstørrelse,
beitegrunnlag mm.
Forebyggende tiltak for å hindre uakseptable skader og ulemper på andre
samfunnsinteresser, for eksempel ved gjennomføring av beiteregistreringer
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- Foreta justeringer for å oppnå målsetninger og være innenfor avskytningsplan for
perioden. 20 % avvik aksepteres

- Utarbeide planer for viltstelltiltak og gjennomføre dette i samarbeid med lokale
aktører , jf. veileder til forskrift om forvaltning av hjortevilt kap. 2

- Bør o vervåke beiteskad er på skog gjennom beitetakster , jf. veileder til forskrift om
forvaltning av hjortevilt ka p. 2

- Sende inn oversikt over jaktl edere til kommunen før jakt på elg og hjort starter hvert
år , jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 26a

- Se til at samjakt utøves på de områder dette er naturlig. Det skal også vises hensyn til
andre intere ssegrupper da alle har rett til å utøve friluftsliv

- Foreta kontroll av at skutt e dyr stemmer med tildelt kvote
- Bidra til god kommunikasjon mellom kommunens fallviltmannskap og jaktutøver e
- O pplærin g og informering av jaktlederne
- Samle inn sett - elg/ sett - hjort skjemaer for valdet på de artene man har fellingstillatelse

på , og sende dette til kommune senest 1 4 dager etter jaktas slutt , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32

- Bidra til å innføre elektronisk innrapportering av sett - elg/ sett - hjort vi a
www.settogskutt.no , og kontrollere/godkjenne registreringene som er oppført

- Sende inn fellingsrapport til kommunen innen 14 dager etter e ndt jakt , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32

- Sende inn ta nnposer for elg og hjort senest 14 dager etter endt jakt , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32

- Betale fellingsavgift på f elte dyr til kommunens viltfond, jf. forskrift om kommunale
viltfond m.m. § 6. Regning utarbeides av kommunen med grunnlag i
felli ngsrapportene og sendes valdene

1.3 J AKTLAGET OG J AKTLEDERS ANSVAR

- Utnevne ansvarlig jaktleder for jakt på elg og hjort, jf. forskrift om utøvelse av jakt,
felling og fangst § 26a

- L ede og organisere jaktutøvelsen , og påse at den foregår på en human og forsvarlig
måte i tråd med gjeldene lover og forskrifter. Den enkelte jeger er selv ansvarlig for
selve jaktutøvel sen og egen og andres sikkerhet

- Sørge for at a lle som jakter har tilgang til godkjent ettersøkshund til ettersøk av
påskutt vilt. Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom
skriftlig avtale være sikret tilgang på ettersøkshund som kan være på stedet innen
maks 4 timer etter påskytingen , jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 4
og 23

- Har et særlig ansva r ved skadeskyting i forhold til riktig prosedyre og kommunikasjon
m ed kommunens ettersøkspersonell , jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
§ 27

- Fylle ut sett - elg/ sett - hjort skjema er og slaktevektskjema er , og levere dette til
valdansvarlig ve d jaktas slutt , før 14 dager etter endt jakt

2. MÅL FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT
Kommunens hovedoppgave er å ivareta viltets interesser.

Kommunen har et overordnet ansvar for verdier og interesser knyttet til opplevelsesverdier,
biologisk mangfold, trafikkp roblemer, skader på jord - og skogbruk og andre skader/ulemper.
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Det kommunale ansvaret ligger derfor hovedsakelig i regulering av størrelsen på de ulike
hjorteviltbestandene. Kommunen har også ansvar for å ivareta jaktretthavernes rettigheter og
rettssikker het, gjennom å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak.

Jakt er en viktig del av friluftslivet, men det som er spesielt med jakt er ressursforvaltningen
av artene det jaktes på. Det er jegerne som i praksis står for forvaltningen av hjorteviltet. For
at forvaltningen skal lykkes med målene er man avhengig av at jegerne gjennomfører en
målrettet jakt , basert på detaljert bestandsplanlegging og en årlig avskytningsplan . Mål og
eventuelle ti ltak skal være lokalt forankret gjennom kommunale målsetninger og
bestandsplaner.

2.1 ORGANISATORISKE MÅL

- Ringerike kommune skal bidra til samarbeid innen forvaltningen av hjortedyrene på
tver s av vald, kommuner og regioner

- Det skal legges til rette for samarbeid i bestandsplanområder mellom vald i og utenfor
kommunen der dette er naturlig ut fra bestandsdynamiske forhold

- Fragmentering av dagens valdstruktur er uønsket . For å sikre en helhetlig forvaltnin g
er det ønskelig med vald/ bestandsplanområder som utgjør store nok områder til at det
kan godkjennes bestandsplaner for områd et , jf. F orskrift om forvaltning av hjortevilt

- Vald som ikke har bestandsplaner for elg oppfordres til å utarbeide dette , og eventu elt
inngå i bestandsplanområder eller slå seg sammen med nabovald for å få stort nok
tellende areal til å imøtekomme are alkravet i forskr ift

- V aldene bør samor dne forvaltningen av elg, hjort og rådyr på områdene de disponerer
- Ved privatrettslig konflikt i valdene bør det være dialog mellom partene for å finne

løsninger begge parter kan leve med. Eventuelt kan det søkes tilk nytning til andre
nabovald slik at det etableres større forvaltningsenheter

2.2 HOVEDMÅL FOR HJORTEVILTFORVA LTNINGEN

- Forvaltning en av hjorteviltbestandene skal gi sunne dyr i god kondisjon
- Det skal tilstrebes en optimal kjønns - og alderssammensetning med hensyn til

produksjon
- B estandsstørrelsene skal tilpasses bæreevne , skader på innmark og skog og konflikter

med øvrig friluftsliv
- A ntallet trafikkdrept vilt skal holdes på et minimum
- Hjorteviltbestandene skal ikke representere en trussel mot annet biologisk mangfold
- Kommunen skal b idra til å ta vare på og sikre viktige trekkruter og leveområder for

hjortevilt

2.3 ELG

2.3.1 Beitegrunnlag

Vinterbeite t har tatt seg opp de siste årene, men kvaliteten på sommerbeite t er fremdeles
under det som er optimalt. Plante a rtene ROS, furu og bjørk tåler et vedvarende beitetrykk på
om lag 35 % før beitetilgangen reduseres betydelig. Tallene det er referert til her er beitetrykk
og ikke beiteskader.

- Elgbestanden skal tilpa sses beitegrunnlaget i kommunen
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- B eitegrad en på ROS - ar tene skal reduseres og ikke overstige 50 %
- Beitegraden på b jørk skal reduseres og ikke overstige 35 %
- Beitegraden på furu skal ikke overstige 35 %
- Beiting på gran bør ikke forekom me

2.3.2 Bestands sammensetning

Svært skjeve kjønnsforhold er uønsket da det kan medføre uønskede effekter som forsinket
kalvetidspunkt. Kroppsvekt og kondisjon til elgkuene er avgjørende for tidspunktet for
kjønnsmodning og reproduksjon. Slaktevektene til kalver og ungdyr avhenger i stor grad av
tetthetsavhengige faktorer som bestands tetthet og mattilgang. Langsiktige endringer i kalve -
og ungdyrsvektene skyldes ofte et redusert mattilbud som følge av økt tetthet. Klima og
avskytingsstrategi vil være medvirkende faktorer.

- Forholdet mellom sett ku og okse skal ikke overstige 1,6 :1
- Antallet kalveførende kyr økes og holdes jevnt over 55 %
- Gjennomsnittlig slaktevekt på kalv bør ikke være lavere enn 65 kg
- Gjennomsnittlig slaktevekt økes med 5 kg. pr dyregruppe fr am til 2028 , med

forbehold om klimaeffekten

2.3.3 Framtidig avskyting

Mål for el gbestandens kjønns - og alderssammensetning ligger til rettighetshavernes
ansvarsområde, og avskytingsprofilene finnes i b estandsplanene for elg 2016 - 2020 . Vald
uten godkjent bestandsplan tildeles kvote på dyr som innenfor en gitt periode skal gi
tilnærme t lik avskytingsprofil som storvaldenes bestan d splaner. Dette med hensyn til kjønn,
alder og bakgrunnsareal bak hvert tildelte dyr.

- Langsiktig mål: Å rlig uttak økes jevnt med bestandens størrelse, og jevnes ut ved et
uttak på om lag 500 dyr årlig . Uttaket av stammen differensieres i tråd med lokale
forhold

- Kategorien ungdyr fjernes fra avskytingsprofilen og inngår i kategoriene ku eller okse,
til en forenkling for jegeren

- Vektklasser fjernes
- Uttak av mindreverdige dyr stimuleres
- K alveavskytingen økes for å redusere belastningen på vinterbeitene
- H øyproduktive elgkyr spares
- E ldre okser spares , spesielt i de n første uka i jakta

2.4 HJORT

Datagrunnlaget er for lite til å kunne lage detaljerte mål .

- Hjortebestanden skal forvaltes slik at den gir en høstbar ressurs
- H jortebestanden skal forvaltes slik at beiteskader på økonomisk viktige treslag som

gran og furu er minimale
- Øke kvaliteten og andelen førte sett hjort - skjema og fellingsrapporter
- Raskere rapportering
- Det innhentes mer kunnskap om hjortebestanden
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2.5 RÅDYR

Datagrunnlaget er for lite til å kunne lage detaljerte mål.

- Årlig uttak skal være med på å redusere antallet trafikk påkjørsler
- Det innhentes mer kunnskap om rådyrbestanden
- Bedre organiseringen av valdstrukturen
- Raskere rapportering

2.6 IRREGULÆR AVGANG

Anta llet hendelser vil avhenge av snømengder og temperatur. Viltpåkjørsler og annen
irregulær avgang håndteres av kommunens fallviltmannskap. Fallvilt og dets verdi tilfaller det
kommunale viltfondet. Viltfondet kan etter søknad gi støtte til tiltak som minime rer antallet
viltpåkjørsler.

- Gjennomføre trafikksikringstiltak, som for eksempel skilting, når kommunen blir gjort
oppmerksom på vilttrekkområder dannet på grunn av store snømengder eller andre
klimatiske forhold

- Antallet hjortepåkjørsler bør ikke overstige 5 % av jaktuttaket
- Antallet elgpåkjørsler bø r ikke overstige 5 % av jaktuttaket
- Antallet rådyrpåkjørsler bør reduseres, og skal ikke overstige 30 % av jaktuttaket

2.7 A NDRE INT ERESSER

Hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskapning , i form av kjøtt o g som grunnlag for jakt og
andre opplevelsesbaserte aktiviteter.

- Det skal legges til rette for a t hensynet til andre interesser blir godt ivaretatt i
forvaltningen av hjortevilt

- Det skal kunne drives småv ilt - og storviltjakt samtidig i områder hvor dette er naturlig
- Jakt skal ikke drives slik at den forårsaker uakseptable ulemper på andre

friluftsaktiviteter

2.8 UFORUTSET T E SITUASJONER

2.8.1 S krantesjuke

Chronic Wasting Disea se (CWD), også kalt skrantesjuke, er en dødelig og smittsom
prionsykdom som er påvist på v illrein i Nordfjella, samt enkelte tilfeller på hjort og elg i
Trøndelag og Møre og Romsdal . Sykdommen spres ved kontakt mellom hjortedyr og miljøet
de beveger seg i. Skrantesjuke hos elg antas å være en atypisk versjon av skrantesjuke som
opptrer sporadis k (opp står uten smitte), og som regel rammer eldre individer. Det er per dags
dato ikke påvist tilfeller av skrantesjuke i Ringerike kommune. Dersom det b lir påvist tilfeller
av skrante sjuke i kommunen bør følgende tiltak settes i gang:

- Følge Mattilsynets tilrådninger
o Tilrettelegge for reduksjon av bestander av elg, hjort og rådyr
o Vurdere hvor mye besta ndene bør reduseres, enten ved økt jaktuttaket generelt

eller ved økt uttak av eldre hunndyr
o Regulere bestandstettheten ved å justere antallet fellingstillat elser i hele eller

deler av kommunen ved å bruke forskrift om forvaltning av hjortevilt § 7,
fortrinnsvis for ett år
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o B idra til at søknader om dispensasjon fra forskrift om midlertidige tiltak for å
begrense spredning av skrantesjuke , som omhandler forbud mot fôring og
utsetting av slikkesteiner til ville hjortedyr, minimeres ved å tilrettelegge for
andre tiltak enn fôring

2.8.2 Sykdommer som følge av klimaendringer

Klimaet i Norge er i endring. Både kjente og ukjente sykdommer forårsaket av endringer i
klimaet kan spre seg blant bestandene av elg, hjort og rådyr. Dette kan for eksempel
sykdommer knyttet til flått og hjortelusflue, og eventuelt andre sykdommer vi ikke er kjent
med som kan ha negativ virkning på hjorteviltbestandene. Stor bestandstetthet vil vanli gvis
føre til økt smittespredning. Bestandstettheten til elg, hjort og rådyr må avpasses etter
situasjonen.

3. A NNET UTTAK AV VILT - SKADEFELLING
Naturmangfoldlovens § 18 punkt b åpner for at kommunen kan gi tillatelse for uttak av vilt
for å avverge skade p å avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Dette
skal skje via søknad til kommunen ved landbrukskontoret. Slike problemer skal hovedsakelig
løses innenfor ordinære jakttidsrammer. Det blir stilt krav til at grunneier har prøvd ut
avbø tende tiltak for å avverge eller hindre skade eller redusere predasjon før en eventuell
skade fellingstillatelse gis , jf. forskrift om felling av skadegjørende vilt § 1 punkt 2 . Hver
søknad vurderes ut fra dens gitte forhold. Det skal så langt som mulig tas hens yn til
yngletidsfredningen ved skadefellinger. Informasjon om skadefelling og hva en søknad om
skadefelling må inneholde fins på kommunens hjemmesider under « Land bruk » og « Vilt » .

4. V ARIGHET OG REVIDERIN G
De kommunale forvaltningsmålene for hjortevilt bør være forutsigbare og stabile, men skal
samtidig kunne oppdateres i takt med utviklingen i hjorteviltbestandene. Mål og retningslinjer
oppdateres ved behov hvert fjerde år, i tillegg til en årlig fortløpend e vurdering. Dette gjøres
med tanke på tilegning av ny kunnskap og uforutsette endringer om hjortevilt bestandene.
Dette gjelder spesielt for hjort og rådyr, j f. kapittel 2.4 og 2.5 .
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5. TIDSFRISTER

Sak Tidsfrist Hvem
Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar Parter med interesse
Fastsettelse av forskrift om minsteareal 15. mars Kommunen
Rapportere fallvilt til SSB via Hjorteviltregisteret 31. mars Kommunen
Trekke eiendom ut av vald 1. april Jaktrettshaver
Trekke godkjenning av vald* 1. april Kommunen
Trekke vald ut av bestandsplanområde 1. april Valdansvarlig
Trekke godkjenning av bestandsplanområde 1. april Kommunen
Trekke godkjenning av bestandsplan 1. april Kommunen
Trekke kvotefri jakt på rådyr 1. april Kommunen
Søknad om godkjenning av vald 1. mai Valdansvarlig
Melding om endringer i valdet 1. mai Valdansvarlig
Søknad om godkjenning av bestandsplanområde 1. mai Bestandsplanområdets representant
Melding om endringer i bestandsplanområdet 1. mai Bestandsplanområdets representant
Søknad om godkjenning/endring av bestandsplan 1. mai Valdansvarlig eller bestandsplanområdets representant
Søknad om kvotefri jakt på rådyr 1. mai Valdansvarlig eller bestandsplanområdets representant
Behandle søknad om vald 15. juni Kommun en
Behandle søknad om bestandsplanområde 15. juni Kommunen
Behandle søknad om bestandsplan 15. juni Kommunen
Behandle søknad om kvotefri jakt på rådyr 15. juni Kommunen
Utsending av fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr 15. juni Kommunen
Rapportere sett elg og sett h jort til kommunen 14 dager etter endt jakt Jaktleder/valdansvarlig
Rapportere fellingsresultat til kommunen 14 dager etter endt jakt Valdansvarlig
Levere tannposer til kommunen 14 dager etter endt jakt Jaktleder/valdansvarlig
Registrere papirskjema for sett elg og sett hjort i Hjorteviltregisteret 30 dager etter endt jakt Kommunen
Rapportere fellingsresultat til SSB 30 dager etter endt jakt Kommunen

*Kommunen kan trekke tilbake valdgodkjenning og kreve ny søknad også ett er 1. april dersom det foreligger tvil som berører rettsforhold i valdet
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Ringerike kommune 
Landbrukskontoret 
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
 
 
Høring - Kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen 
Saksnummer 17/4978 
 
Det virker flott på papiret, men virker det like godt i praksis.  
 
1.1. 
Hva mener kommunen med: Tilrettelegge for at rapporteringsrutiner og ettersøk skjer 
som beskrevet i Forskrift om utøvelse av jakt og fangst. Kap. 8. 
 
Hvordan definerer kommunen grove brudd på viltlov og tilhørende forskrifter? I 2017 
ble en person bøtelagt for en rimelig stor sum for feilaktig avlivning av en skjør.  
 
1.2. 
En valdansvarlig person er nødvendigvis verken jeger eller skytter. Det kan derfor by 
på problemer om denne person skal tilrettelegge opplæring av jaktledere. 
Her kunne kommunen komme med tiltak og tilrettelegging for valdlederkurs, slik at 
alle valdledere snakket samme språk. De kunne selv holde kurs for jaktleder, eller at 
de tok et kurs av annen arrangør. 
Kursing er viktig i denne sammenheng. Det er et stort spekter av lover og regler, som 
de færreste setter seg godt nok in i på frivillig basis. 
 
1.3. 
Jeg håper kommunen kan tilrettelegge et samarbeid med ettersøksekvipasjer slik at 
flere hunder kan brukes på hjortevilt gjennom hele året. En gruppe med både 
etablerte ettersøksjegere og nye ekvipasjer som ønsker å bidra med sine 
ettersøkshunder. Selvfølgelig med dagens krav til kurs for fører og hund, bl.a. 
Videregående ettersøkskurs 2. En samarbeidsgruppe med åpne grenser for å øke 
kvaliteten på ettersøk og sikre rask og human avliving av dyr som lider. 
Dette blir en ren vinn-vinn situasjon. Ekvipasjene vil få en mulighet til å trene både 
sporhunder og løshunder, og en kombinasjon av disse, gjennom året. Noe som igjen 
sikrer effektive jakt-ettersøk. 
 
Vennlig hilsen 
 
Gunnar Ekrem 
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Uttalelse til forslag til kommunale mål og retningslinjer for 
hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 
 

Ringerike kommune har sendt på høring forslag til kommunale mål og retningslinjer for 
hjorteviltforvaltningen i perioden 2018-2022. Dokumentet har konkrete og etterprøv-
bare mål, spesielt for elg. Dette gir kommunen og rettighetshavere et godt styrings-
verktøy for å utvikle og bedre valdorganiseringen, og utarbeide bestandsplaner. 
 

Hjorteviltforskriften setter krav om at kommunene skal vedta mål for utviklingen av 
bestandene av elg, hjort og rådyr. Målene skal være konkrete og etterprøvbare.  
 
Kommunen har utarbeidet et solid dokument med forslag til mål og retningslinjer for 
forvaltningen av hjortevilt. Innholdsmessig oppfatter Fylkesmannen utkastet å være i tråd med 
hjorteviltforskriften § 3 og retningslinjene til denne. 
 
For elg er det angitt konkrete og etterprøvbare mål om dyras kondisjon, bestandens 
produktivitet og kvaliteten på beitene. For hjort og rådyr anser kommunen at kunnskaps-
grunnlaget er for lite til mer detaljert mål. Det bør da være et uttalt mål om å innhente mer 
kunnskap.  
  
Kommunen angir egne organisatorisk mål. Dette er positivt. Kommunen har en viktig rolle i å 
stimulere jaktrettshavere til god organisering og egnet valdstruktur. En viktig faktor for å 
sikre en god og langsiktig forvaltning av hjortvilt er nettopp at denne utføres på bestandsnivå, 
og da i store nok enheter. Det fordrer god organisering blant rettighetshaverne og en hensikts-
messig valdstruktur. Ved forvaltningen av elg og hjort skal bruk av bestandsplan skal være 
hovedregelen. Det er i første rekke rettighetshavernes ansvar å planlegge avskytingen i 
forbindelse med bestandsplaner. Disse skal baseres på de kommunale målene. Det er derfor 
viktig at kommunen involverer rettighetshavere og andre berørte interesser i utviklingen av 
målsettingene og framtidig rullering av disse. 
 
Det er positivt at kommunen påpeker at det skal utøves samjakt, og at jaktutøvelse ikke skal 
medføre uakseptable ulemper for andre friluftsaktiviteter. Dette er spesielt viktig ved lang 
jakttidsramme for hjortevilt som i inneværende jakttidsperiode.  
 
Dokumentet berører ikke uforutsette situasjoner, som f. eks. sykdomsutbrudd og eventuelle 
tiltak det kan medføre. God sunnhetstilstand i hjorteviltbestandene er et overordnet mål slik 
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kommunen også har anført som ett av sine hovedmål. Hjorteviltforskriften gir imidlertid 
ingen entydige føringer om å beskrive eller håndtere sykdomssituasjoner som del av sine 
kommunale mål og retningslinjer. I lys av den nye og alvorlige situasjonen i Norge der 
skrantesjuke, eller chronic wasting disease (CWD), er påvist på hjortevilt, bør utfordringer 
med alvorlige sykdommer generelt og skrantesjuke spesielt omtales. Skrantesjuke er en 
smittsom og for dyr dødelig prionsykdom. Mattilsynet har innført nasjonale restriksjoner 
(forskrift) med forbud mot blant annet utlegging av fôr og saltsteiner til vilt. I tillegg er det 
innført lokale restriksjoner med særlige pålegg i definerte områder med utbrudd, blant annet i 
Nordfjellaregionen. I tillegg ble det i 2017 utført undersøkelse av alle felte dyr under jakta i 
en utvidet sone, inkludert Sør-Aurdal kommune som grenser til Ringerike. Videre skal 
villreinen i deler av Nordfjella saneres, og Miljødirektoratet har samtidig anbefalt 
kommunene i de berørte områdene om å redusere bestandene av øvrig hjortevilt for å minske 
spredningsfaren. Situasjonen er skremmende, tiltakene omfattende og framtidig utvikling 
usikker. Retningslinjene bør omtale situasjonen og ta høyde for eventuell framtidig bestands-
reduksjon som følge av dette.  
 
I tillegg har Fylkesmannen følgende konkrete merknader: 
 
Kapittel 1.1, 9. strekpunkt – prinsipielt bør alle lovbrudd følges opp. Et signal om kun å følge 
opp «grove» brudd er lite heldig. Vi anbefaler derfor at begrepet «grove» utgår. Det vil 
likevel være naturlig at kommunen vurderer det enkelte tilfelle.   
 
Kapittel 1.2 – vi anbefaler at det gis en fullstendig oversikt over ulike tidsfrister. Rettighets-
havernes (valdansvarlige eller bestandsplanområdets representant) ansvar og tidsfrist (1. mai) 
etter hjorteviltforskriften §§ 10, 11, 13, 14, 15 og 20 bør nevnes. Se for øvrig vedlegg 3 i 
Miljødirektoratets veileder M478/206 til hjorteviltforskriften.  
 
Kapittel 1.3, 1. strekpunkt – ansvarlig jaktleder utpekes av jaktlaget, jamfør forskrift om 
utøvelse av jakt, felling og fangst § 26a. tredje ledd. Overskriften på kapittelet bør kanskje 
endres til Jaktlagets og jaktleders ansvar. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Helge Nordby 
fagsjef 
 

  Even Knutsen 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare 
sendt elektronisk. 
 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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Vedlegg:  

Til Viltnemnda i Ringerike 
 
Elgvald 16 har følgende innspill til høringsforslag om endring av minsteareal for elg: 
Vi deler kommunens syn og vurdering på målet og hensikten med å sette et minsteareal. Feil minsteareal øker risikoen for feil og skjev avskyting både i 
antall og kjønn/alder. Vald 16 praktiserer i praksis allerede, ifm gjeldende bestandsplan, et minsteareal på ca 4000 da/fellingstillatelse. Dette har vi gjort 
med samme begrunnelse lokalt som kommunen gjør kommunalt. Sånn sett treffer vald 16 sitt mål og praksis kommunens mål og ønske om praksis. 
 
Men, Ringerike er ikke som vald 16. Det er langt mer variert mhp elgtetthet enn som så. Vi tror og antar at synet på økt minsteareal fra 2500 da til 4000 da 
ikke er likt i alle områder og vald i kommunen. Er det riktig at kommunen setter ETT minsteareal for alle vald/arealer i hele kommunen? Burde vi (kommune 
og forvaltere) ha et minsteareal som var tilpasset elgens naturlige områder? Og da sette/tillate forskjellige minsteareal slik at det passer med hvordan «elg-
verden» ser ut? Burde vi ikke like mye se på og sette minsteareal på tvers av administrative grenser (kommune, fylke, eiendom, …..)? 
 
Elgvald 16 har følgende innspill/kommentarer til høringsforslag på kommunale mål og retningslinjer: 
I det store og hele synes vi de beskrevne mål og retningslinjene er riktige og bra. Men det er et par punkter vi ønsker at kommunen øker fokus: 
Pkt 1.1 om organisering av ettersøk: det er mange godkjente ettersøksekvipasjer i kommunen. Men en godkjent ekvipasje er ikke nødvendigvis en veldig god 
ekvipasje. Det, heldigvis, få ettersøk som hver gjennomsnittshund går etter at den ble en godkjent ettersøkshund. Og med hund som med mennesker så 
trengs det trening for å bli flink. Vi synes kommunen bør jobbe for å i økende grad profesjonalisere ettersøksordningen. Vi tror det er bedre med færre 
veldig gode enn veldig mange passe gode ettersøksekvipasjer. Vi mener ikke at dette skal erstatte egne valds ettersøksekvipasjer, men komplettere og 
kunne tilby denne tjenesten for de som ønsker dette. Og motivere flest mulig vald/jaktfelt til å benytte seg av ordningen. 
Pkt 2.1 om organisatorisk mål: vald 16 ønsker at kommunen i økende grad skal jobbe for, motivere og tilrettelegge for økt samarbeid på tvers av 
eiendommer, vald, kommune- og fylkesgrenser. Områder bør avgrenses av hjorteviltets naturlige områder og begrensninger, dvs avgrensningen kan/bør 
være naturlige store hindere som innsjøer, fjellpartier, større veier/jernbane uten viltpassasjer, …. Vi tror mange ønsker og er innstilt på et slikt samarbeid, 
men det stopper fort i mangel på kunnskap/kompetanse, en motor som driver prosessen framover. 
 



Mvh 
Leder i elgvald 16 
Ole Espen Strømmen 
Ree Gård  
Lundealleen 61 
3534 SOKNA 
OES-STRO@ONLINE.NO 
Mob:  99 21 30 27 
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Høring ll - Kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen

Soknedalen vest

1.1 Kommunens ansvar

Det kommer íkke klart fram hvem som tar ansvar for/koordinerer beitetaksering. Her må

innsamling og bearbeiding beskrives bedre, slik at valdene har klare føringer på de praktiske

oppgavene. Beitetaksering er særs viktig grunnlag for å holde en riktig størrelse på elgstammen

lokalt.

Uttrykket <faste overvåkningsflater> forvirrer noe, da ungskog vokser raskt ut av aktuell

beitestørrelse og sammensetning av planteslag. Takseringsareal må derfor revideres jevnlig.

1.2 Valdets ansvar

Tilsvarende klargjpring om be¡tetaksering som i pkt. 1.L - kommunens ansvar.

¡ Oppsynsvirksomhet: Det er uklart for oss hva som ligger i uttrykket. Valdleder har ingen

myndighet for oppsynsvirksomhet eller gi sanksjoner.

o Valdlederens oppgaver som beskrevet i forslag til forskrift virker svært omfattende. Vi savner

koordinering som kommunen ville bidratt med iflere av disse oppgavene.

2.x Hovedmål for hjorteforvaltningen

Det er motstr¡dende målsettinger i forslaget;

Ärlig avskyting skal økes til om lag 500 dyr, mens beitetrykk skal holdes nede. I og med at

elgstammen ikke er jevnt fordelt over kommunen -vilden nødvendige økningen gi

uakseptabelt beitetrykk og andre samfunnskader (trafikk- og innmarksbeite-) i de

lokalområdene som elgen foretrekker.

Det er derfor nØdvendig å differensiere uttak av stammen i tråd med lokale forhold.

Dette kan oppnås gjennom forskjellige minsteareal eller bruk av $7.

Mindreverdige dyr og nedklassing;

Målet er å stimulere til uttak av <mindreverdige> dyr, men samtidig fjernes ungdyrsegmentet

og muligheten for nedklassing av små dyr. Dette bidrar ikke til Økt uttak av små dyr.

KiØnnsbalanse;

Vi mener at 45% kalv er vel hØyt og likedan 25% ku.

--/ n,

û'tr't/^W1
Otto Tandberg /

Dokid:
1 8002076
(17t4978-3)

¡



Fra: Lars Magne [l_rustad@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Jan Jansen [Jan.Jansen@gran.kommune.no] 

Sendt: 05.02.2018 12:45:20 

Emne: Innspill sak 17/4978 

Vedlegg:  

Ønsker hermed å komme med innspill i saken. Vi har ikke blitt gjort kjent med høringa, eller høringsfristen. Som skogeier sender jeg derfor noen innspill: 
 
-Jeg er sterkt uenig å øke minstearealet for elg. Beitegraden på furu bør ikke overstige 30 %. Jaktinntektene er for meg ubetydelig i forhold til 
skadeomfanget i furuskog vinterstid. Elgen er en negativ økonomisk ressurs, med alle merkostnadene den fører med seg. 
 
-Ei viltnemd kan ikke bestå av kun jegere. De som kun har jaktintresse i elgforvaltningen kan ikke sitte med flertallet. 
 
- I min eiendom 291/1 ser jeg behovet for høyere avskytning av elg, og rask innvilgelse av søknader om skadefelling av elg. 
 
-År etter år spiser/ødelegger elgbestanden en betydelig del av furuforyngelsen min. Dette er svært uheldig, pga redusert produksjon og kvalitet i 
furubestandene, i tillegg må vi bruke betydelige summer til planting av gran på furumark. Dette gir inntill 30 % reduksjon i skogpoduksjon, i tillegg kommer 
råte i gran, som fører til redusert pris på tømmer som igjen gir et enda dårligere økonomisk utbytte. Altså redusert produksjon og pris, samt merarbeider 
med suppleringsplanting, økt omløpstid med mer. 
 
-I min skogeiendom er den største utfordringa trekkelg på vinteren. Derfor er det viktig for meg, med enkel og rask behandling av søknad om skadefelling av 
elg.  
 
-Minner om skogbruksloven sier at søknader om skadefelling av elg skal behandles umiddelbart, noe annet er lovbrudd som kan anmeldes. 
 
Lars Magne Rustad 
Aschimlinna 147 
2760 BRANDBU  
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/560-4  Arkiv: 443  

 

Sak: 18/18 

 

Saksprotokoll - Vold og trusler  

 

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: 

 
 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 

 
 

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 19.04.2018: 

 

Orientering v/ Astrid Lundesgaard. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Arbeidsmiljøutvalget 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/560-3   Arkiv: 443  

 

 

Vold og trusler i forbindelse med arbeidet 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 

 

 

 

Bakgrunn 

Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller 

trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte 

saker til Arbeidstilsynet.  

 

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. 

I følge KS er vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser. I 

kommunesektoren er helse- og sosialtjenestene spesielt utsatt, men også undervisnings-

sektoren har enkelte hendelser med vold og/eller trusler om vold. Da er det vanligvis barn og 

ungdom som rammes. 

 

I okt 2017 vedtok Rådmannen at en arbeidsgruppe nedsettes for å styrke internkontrollen med 

forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet.  

 

Effektmål:  

 Arbeidsgiver sørger for at risiko for vold og trusler om vold så langt som mulig fjernes eller 

reduseres 

 Skadevirkningene reduseres for de som rammes 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgruppens kartlegging i kommunen viser at det utøves vold og trusler i alle sektorene. 

Det har vært alvorlige hendelser i avdelinger som ikke inngår i nasjonalt, beskrevne 

risikogrupper. Politiet er en hyppig og viktig samarbeidspartner for mange av våre avdelinger. 

 



- 

Nye regler fra Arbeidstilsynet 1.1.2017 fordrer at kommunens ledere minimum årlig skal 

vurdere risiko for vold og trusler om vold i egen virksomhet, og gjennomgå egne systemer og 

rutiner i tråd med de nye bestemmelsene. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. Lederne 

trenger innføring eller repetisjon i bruk av risikoanalyse. Verneombudene vil her være en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for lederen og de ansatte. 

 

Ansvaret arbeidsgiver har for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om vold 

er ikke nytt. To tilsyn foretatt av arbeidstilsynet i 2017 viser at det foreligger en del gode 

rutiner i kommunen, men også at en del av dette viktige arbeidet gjenstår.  

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 

trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3). Det systematiske 

HMS-arbeidet innebærer blant annet at det arbeidsgiver skal kartlegge, risikovurdere, utarbeide 

planer og iverksette tiltak for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, jf aml. § 3-1. 

Videre skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som 

kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon 

som er nødvendig, jf aml. § 3-2.   

 

I følge Arbeidstilsynet må hele virksomheten jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiver har ansvaret for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, men det er 

flere viktige roller i arbeidet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte skal samarbeide i det 

systematiske helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette krever felles møtearenaer. Kommunens 

MKS grupper kan være en slik møtearena. 
 

De nye reglene stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er 

for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig 

skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at 

arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon.  

 

De nye bestemmelsene stiller krav til at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for 

vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.  

 

Det å ha beskrevne rutiner for hvem som skal foreta oppfølgingen av den ansatte er vesentlig. 

Bedriftshelsetjenesten kan her være en naturlig samarbeidspartner. 

 

Det er innhentet tilbud om opplæring fra eksterne leverandører. Rutinen skal implementeres 

som del av dette opplæringsarbeidet. Implementeringsplanen vil inneholde oversikt over 

kursaktiviteter, innhold, gjennomføring, målgrupper. Aktivitetene vil evalueres. 

Opplæring av ledere i risikovurdering av vold og trusler på egen arbeidsplass vil være en viktig 

del av arbeidet. Implementering av rutine for netthets vil også inngå i arbeidet. 



- 

Verneombudene vil få en aktiv rolle i implementering og realisering av dette arbeidet.  

Bedriftshelsetjenestens medvirkning blir også en viktig del av arbeidet. 

 

AMU vil inneha en viktig rolle ved å ha det overordnede ansvar for å følge med på avvik og 

påse at kommunens rutiner følges samt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten. 

 

Juridiske forhold  

 Arbeidsmiljøloven §4-3 

 Forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  

 Arbeidstilsynets publikasjon nr. 597 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I mars 2018 vedtok Kommunestyret rutine for netthets i Ringerike kommune. Rutinen for 

netthets vil implementeres med rutine for vold og trusler.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at det er utarbeidet en overordnet prosedyre for vold og 

trusler. De nye prosedyrene skal sikre at ansatte som utsettes for vold og trusler gjennom 

arbeidet blir ivaretatt på en god måte. Videre er det viktig med et forebyggende arbeid slik at 

hendelser i størst mulig grad unngås.  

 

Rådmannen mener det er sentralt i videre arbeid at de nye prosedyrene implementeres i tråd 

med anbefalingene til arbeidsgruppen og de nye bestemmelsene.  

 

Vedlegg 

Prosedyre for forebygging, håndtering og oppfølging ved vold og trusler.  

 

 

Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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ProsedyreForebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte

Formål
Rutinen skal så langt det er mulig f orebygge vold og trusler . Rutinen skal også være et hjelpemiddel
for leder, verneombud og ansatt i håndtering og oppfølging av hendelser hvis volds og trusler
forekommer.

Grunnlag
 Arbeidsmiljøloven § 4 - 3 (lovdata.no)
 Arbeidsmiljøforskriftene:

o Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
o Arbeidsplassforskriften
o Forskrift om utførelse av arbeid

 Straffeloven
 Arbeidstilsynet

Beskrivelse
Forebygging av vold og trusler
Det skal foretas regelmessig og systematiske kartlegginger av farer knyttet til hvor og i hvilke typer
arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Risiko ved farene skal vurderes
opp mot sannsynlighet for å bli utsatt for vold og trusler samt hvilke konsekvenser det kan få.
Det skal utarbeides en handlings plan og tiltak ene skal prioriteres og iverksette for å redusere
risikoen. Arbeidet skal følges opp og evalueres. Leder har ansvaret og arbeidet gjøres sammen med
verneombudet og medarbeiderne involveres.
Link til s jekkliste nr. 1 : Organisatoriske t iltak for å forebygge vold og trusler og eksempler på fysiske
tiltak

Ansvar - myndighet
Rådmannens ansvar - og oppgaver
Rådmannen har det overordnede ansvaret som kommunen har som arbeidsgiver når det gjelder de
ansattes psykososiale arbeidsmiljø . Rådmannen skal sørge for at det finnes gjeldene prosedyrer og at
det er nødvendig kontroll på området. Rådmannen har besluttet at det skal være nulltoleranse for
vold og trusler i komm unen.

Kommunalsjefens – ansvar - og oppgaver
Skal sikre at alle ledere og ansatte er kjent med og følger kommunens gjeldende rutiner for
forebygging, oppfølging og ivaretagelse.

Enhetslederen i samarbeide med egne avdelingsledere. Ansvar - og oppgaver
 S ikre at det foretas risikovurdering av arbeidssituasjoner og at det utarbeides handlingsplaner

som følges og evalueres.
 S ørge for at alle egne ledere og ansatte får tilstrekkelig opplæring om hvordan man skal

forebygge og trekke seg ut av situasjoner hvis hendelser med vold og trusler oppstår.

Den lederen i hierarkiet som står medarbeideren nærmest ved en hendelse skal sørge for at :
 Saken håndteres umiddelbart.
 Ivareta både omsorgsplikt en og aktivitetsplikt en .
 Sørge for rapportering og dokumentasjon.
Link til sjekkliste nr. 2: Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
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Verneombudets ansvar - og oppgaver
Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker. Når det gjelder vold og trusler er
det viktig at verneombud i samarbeid med leder jobber aktivt med forebygging, deltar i
risikovurdering og bistår leder med oppfølging av den ansatte etter en hendelse. Verneombudet skal
gjøres kjent med alle hendelser angående vold og trusler allerede første virkedag etter hendelsen.

Medarbeideren
Me darbeideren skal gjøre seg kjent med kommunens gjeldende rutiner. M edarbeidere i kommunen
skal få tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold - og trusselsituasjoner og i bruk av
eventuelt sikkerhetsutstyr ved eget arbeidssted.
Den som blir utsatt for vold og trusler
Link til sjekkliste nr. 3: D en /de som blir utsatt for vold eller trusler
Link til sjekkliste nr. 4: D en/de som blir utsatt for trusler
Link til sjekkliste nr. 5: Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen

Økonomiske forhold
Personlige klær og utstyr som blir ødelagt vil som hovedregel bli erstattet av arbeidsgiver.
U tgifter til eventuell legebehandling dekkes av arbeidsgiver .

Anmeldelse
Kommunen skal vurdere politianmeldelse/ sende inn påtalebegjæring dersom Straffelovens
§§ 271,272 ( kroppskrenkelse ), 273, 274 ( kroppsskade ) og /eller §§1 55 (vold eller trusler mot offentlig
tjenestemann ) brytes . Det er et særskilt vern for enkelte yrkesgrupper, det gjelder helsepersonell,
persontran sport og personer som har ansvar for opplæring i grunnskole, jfr Straffeloven §§265 og
286.

Kvalitetsmål
Ansatte i Ringerike kommune skal så langt det er mulig ha en hverdag hvor de ikke opplever å bli
utsatt for vold eller trusler. Dersom det likevel op pstår situasjoner skal den ansatte umiddelbart
ivaretas og følges opp av arbeidsgiver etter gjeldende rutine.

Evaluering
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SJEKKLISTE nr. 1:
Organisatoriske tiltak for å forebygge vold og trusler
 Sørge for tilstrekkelig med arenaer for erfaringsutveksling og organisatorisk læring.
 Legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen med aksept for individuelle forskjeller

i reaksjonsmåter.
 Jevnlige risikovurderinger.
 Informasjon om risikoforhold.
 Opplæring og kompetanse.
 Rutiner fo r varsling og rapportering av hendelser.
 Et fungerende avvikssystem, samt bruke avvikene i risikovurderingen (vurdering av

sannsynlighet).
 Beredskapsplaner som dekker relevante hendelser iht vold og trusler på arbeidsplassen.

Eksempler på fysiske tiltak
 Fjerning av farlige gjenstander.
 Rømningsveier.
 Tilpasning av innredning av lokalet slik at man lett kan komme seg ut.
 Mulighet for innsyn slik at andre kolleger kan følge med.
 Sikkerhetssystemer - alarm, videoovervåkning, overfallsalarm.
 Interntelefon.
 Adga ngsbegrensning /låserutiner .

SJEKKLISTE nr. 2 :
Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
(gjelder også hvis truslene kommer via telefon, sms, e - post eller pr. brev ).
 Vurdere om legehjelp er nødvendig. Hvis leder ikke er på jobb, må dette vurderes av de som er

på jobb sammen med den skadde.
 A lvorlighetsgraden vurderes for evt. melding til overordnet leder.
 F ørste samtale med arbeidstaker: Vis omsorg og nærvær.
 Vurder e behovet for å kontakte pårørende i samråd med vedkommende.
 Klarlegg e med vedkommende om det er noe vi kan hjelpe til med i dag/ de første dagene.
 Vurder e behov for ytterligere faglig oppfølging eller ekst ern bistand fra bedriftshelsetjenesten.
 Sette av tid til ytterligere samt ale med den som har vært utsatt.
 Eventuelt vurder e tilpassing av arbeidsoppgaver den første tiden etter hendelsen.
 Orientere verneombud om hendelsen første virkedag.
 Vurder e behovet for et informasjonsmøte med de andre ansatte/debrifing.
 Beskytt e arbeidstakerne mot media og tredjeperson.

Rapportering og dokumentasjon
 Ta vare på eventuelle vitner til hendelsen.
 Hendelsen registreres i avvikssystemet.
 Eventuell personskade skal registreres.
 Lederen oppretter en sak i ESA. Møter og saksgangen må dokumenteres. All informasjon om

hva som gjøres/oppfølgingstiltak og referat fra møter må nedtegnes skriftlig og vedlegges
saken. Saker av denne typen er taushetsbelagte, jf. Offentlighetsloven §13 og
Forvaltningsloven §13 (lovdata.no).

 Vurder e anmeldelse til politiet etter dialog med enhetsleder eller kommun eadvokatkontoret .
Det presiseres at ikke alle saker nødvendigvis skal anmeldes. Anmeldelse må vurderes i hvert
enkelt tilfelle, men terskelen for anmeldelse er lav. Dersom kommunen ønsker å levere
anmeldelse/påtalebegjæring, så er det enhetsleder som gjør dette.

 Arbeidstilsynet skal varsles ved alvorlige ulykker . Beskrives - link
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 Skademeldingsskjema skal sendes til kommunenes forsikringsselskap Beskrives - link

SJEKKLISTE nr. 3 :
Den /de som blir utsatt for vold eller trusler
 Forsøk og lese signaler. * Vurder om situasjonen innebærer risiko.
 Benytt konfliktdempende kommunikasjon. *
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen og tilkall hjelp fra kolleger hvis mulig.
 Vurder om politiet skal kontaktes for å forhindre ytterligere vold.
 Det må vurderes om annet tilstedeværende personale skal ta hånd om den som utøver vold

eller truslene hvis mulig.
 Vurder om d et er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Sikre bevis, se sjekkliste 5.
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

*Læres på kommunens kurs

S JEKKLISTE nr. 4 :
Den/de som blir utsatt for trusler
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen.
 Det må vurderes om annet personale skal ta hånd om den som avgir truslene.
 Vurder om det er nødvendig å kontakte politiet for å forhindre ska de.
 Hvis truslene ikke gjelder deg selv , må den/de det gjelder varsles umiddelbart.
 Vurder om det er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

SJEKKLISTE nr. 5 :
Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen
 Hold forbindelsen – ikke legg på
 Hvor er trussel utøver_________________________________
 Når vil trusselen være her______________________________
 Hva slags trussel er det________________________________
 Hvorfor gjør du dette __ _________________________
 H vis du ser trussel utøver: H vordan ser trussel utøver ut _ ___________________________

Nøyaktig ordlyd av trusselen______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dato: __________ Kl.: __________ Telefonnummer: _________________________
Hvilke telefon mottok du samtalen på? ___________________________________
Din vurdering:
Melders kjønn: _____________ Alder: ______ Språk: ________________________
Melders stemme: ____________________________________________________
____________________________________________ (sint, rolig, sakte, svak osv)
Beruset? ________ Noe kjent med stemmen? _________ _____
Bakgrunns lyder___________________________ (gatelyd, motor, maskiner, stemmer, musikk
osv.)
Hvem rapporterte du videre til? ____________________________________________
Dato: _ _____________ Kl.: _ ______________
Rapportskrivers navn: __________________ _____



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/958-3  Arkiv: 661  

 

Sak: 58/18 

 

Saksprotokoll - Adgangskontroll kommunale prosjekt  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering 

som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/958-2  Arkiv: 661  

 

Sak: 29/18 

 

Saksprotokoll - Adgangskontroll kommunale prosjekt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering 

som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

Et forent Hovedutvalg (HMA) foreslo følgende forslag: 

«HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering 

som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt». 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) forente forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/958-1   Arkiv:   

 

 

Adgangskontroll kommunale prosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistering som skal 

benyttes i kommunale investeringsprosjekt  

2. Kr 109 000,- eks mva til kjøp belastes utbyggingsenheten sitt driftsbudsjett  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det er et krav fra byggherreforskriften om å innføre elektronisk mannskapsregistrering på 

kommunale prosjekt og investeringsprosjekt. Kommunestyret har bedt rådmannen om å 

undersøke systemer og kostnader ved å innføre dette. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dette er utstyr som ivaretar elektronisk mannskapsregistrering på anleggsplasser. Både mobile 

og faste. Utstyret ivaretar lovkravet i Byggherreforskrift §15 av 1.juli 2017 for alle typer bygg 

og anlegg. Infobric systemet brukes på ca 10 000 byggeplasser. 

 

Med dette systemet vil kommunen som byggherre ha full oversikt over hvem som befinner seg 

inne på byggeplassen til enhver tid og kan hente ut lister på dette. Systemet registrerer 

tilstedeværelse med det lovpålagte HMS kortet. 

 

Det er flere systemer som ivaretar elektronisk mannskapsregistering, men felles for dem alle er 

at det er Infobric som leverer utstyr og løsninger til stort sett alle slike anlegg.  Det finnes også 

andre leverandører som tilbyr slike systemer men de bruker også Infobric’s sitt utstyr. 

 

Økonomiske forhold 

  



- 

Registreringsboksen som man må ha er en engangsinvestering og koster kr 9.900,-  eks mva. 

Registeringsboksen er da kommunens eie. 

Driftskostnaden pr. boks når den er i bruk er en månedsleie for oppkobling av trådløs 

kommunikasjon mellom registreringsboksen og databasen med mannskapsregisteringen. En 

avtale om mannskapsregistrering må inngås for hvert prosjekt. 

Driftskostnaden er for hvert prosjekt kr 12-14 kr/dag.  Driftskostnaden dekkes av prosjektene 

når den er i bruk. 

 

Kostnaden ved innkjøp av 10 registreringsbokser vil være kr 99 000,- eks mva. 

I tilegg vil kostnader for oppbevaring i kasser,  kr 10 000,- komme i tillegg. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Med bakgrunn i kommunmstyresaken om soisal dumping vil rådmannen  anskaffe 10 

registreringsbokser for bruk i kommunale investeringsprosjekter. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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